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El szó 

 

E doktori disszertáció nyolcévi (2006–201Ő) kutatás és adatfeldolgozás eredménye. Azért 

döntöttem úgy, hogy dolgozatomban több témát érintek, mert sok szempontból egymásra 

épülnek, egyik kiegészíti a másikat. Hátránya ennek, hogy bár e szintézist én végeztem el, a 

munka egésze nem csak az én érdemem, sokan dolgoztak e kutatások valamely fázisán 

szívvel-lélekkel. Közülük is kiemelkedik konzulensem, Hettyey Attila, aki a legtöbb kutatás 

értelmi szerz je. Mindezekb l adódóan a disszertációban mindenhol többes szám els  

személyt használok, ahol az elvégzett feladatokról írok. A tudományos korrektség végett – és 

bírálóim munkáját megkönnyítend  – mellékelem az alábbi, skandináv szakdolgozatoknál 

megszokottnak számító táblázatot, mely a vizsgálatok munkamegosztásáról szól.  

 

1. táblázat. A disszertáció szerz je és közleményekben szerepl  szerz társak hozzájárulása a vizsgálatokhoz. A 

sorrend a hozzájárulás mértékét jelzi. VŰ – Vági Űalázs, HA – Hettyey Attila, KT – Kovács Tibor, TJ – Török 

János, HH – Herbert Hoi, BS – Baksay Sandra, HG – Hévízi Gergely, MG – Matteo Griggio, RB – Raluca 

Űăncilă, HT – Hartel Tibor, BA – Brandon P. Anthony, UJ – Ujszegi János, KP – Katona Patrik, SZM – 

Szederkényi Márk. 

Projekt Élőhely-
hasz álat

Szaporodási i terfere cia Sper aháztartás

Vizsgálat
terepi

vizsgálat
kísérlet: 
ősté yek 
válasza

kísérlet:
hí verse gés

. kísérlet . kísérlet

Kutatástervezés VB, KT
HA, VB, KT,

M�
HA, S, VB HA, S, VB

HA, VB,

H�, TJ
HA, VB

Adatgyűjtés,
kísérlet 
kivitelezése

VB, KT
VB, KT, SZM,

KP, UJ
S, VB S, VB VB, H� VB

Kiértékelés,
statisztika

VB, R, KT HA, VB HA, S HA, VB HA, VB HA, �

Kézirat 
egírása

VB, HT, KT,

A, R

HA, VB, HH,

M�
HA, VB, TJ VB, HA HA, VB, TJ

HA, VB,

TJ, HH
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A disszertáció három nagy téma körül épül. A Űevezetés, az irodalmi áttekintés egységes 

fejezetet kapott, melynek három f  része van. Utána viszont a három témakört külön 

tárgyalom, és e három rész mindegyike a módszertannal, a vizsgálatok leírásával kezd dik, 

majd az eredményeket közlöm, végül az adott rész eredményeinek értékelése következik. 

Ilyen módon az összetartozó részek közelebb kerülnek egymáshoz, mintha az egész 

disszertációt tagolnám módszetani, eredményközl  és értékel  részre. Az új eredmények és az 

ezekb l levonható fontosabb következtetések pontokba szedve, összefoglalva ez után 

következnek. Decimális számozást ezúttal csak a három f bb részen belül kaptak a fejezetek. 

A békák testhosszát általában SVL-ként (snout–vent length, az orrcsúcs és a kloáka 

távolságáként) szokták megadni. A tényleges mérési módszer alapján azonban mi SUL-t 

[snout–urostyle length; az orrcsúcs és a farokcsont disztális (posterior) végének távolságát] 

mértünk: a méréseknél a farokcsont végét tapintottuk ki, hiszen ez jól érzékelhet , fix pont, 

míg a kloáka nehezebben érzékelhet  és elmozdulásra hajlamos. A kétféle mér szám nagyon 

hasonló, általában a mérési hibahatáron belüli értéket ad, a SUL használata azonban csak az 

utóbbi években terjedt el jobban a szakirodalomban. A disszertációban mindenütt SUL-t írok, 

még ha a vonatkozó publikációkban – kissé pontatlanul – SVL szerepelt is. 

A hivatkozásoknál idegen nyelv  m veknél az „&”, „et al.” formulákat, ha magyar 

forrásm r l van szó, az „és”, „és mtsai.” formulákat használtam. 
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Űevezetés 
 

A kétélt ek fontos csoport az él világot globálisan veszélyeztet  él helyvesztés vizsgálata 

szempontjából (Űender et al. 1998; Fahrig 2003). Ennek okai között szerepel komplex 

életciklusuk és ezáltal függésük mind a vízi, mind a szárazföldi környezett l (Wilbur 1980, 

Stuart et al. 2008), évszakos vándorlásuk a különböz  él helyek között (űushman 2006), 

valamint átereszt  b rüknek köszönhet  érzékenységük a környezeti körülményekre (Feder &  

Burggren 1992). E tulajdonságaik következtében a kétélt ek jelenleg világszerte 

visszaszorulóban vannak (Alford & Richards 1999; Houlahan et al. 2000), melyben az 

Északi-féltekén az él helyek elvesztése és leromlása tekinthet  a legf bb veszélyeztet  

tényez nek (Stuart et al. 2004). 

A kétélt ek többsége az év nagy részében magányosan él, fajtársaival nem kerül 

szociális kapcsolatba. Nem így a nászid szak folyamán, amikor igen komplex párválasztási és 

párzási viselkedést mutatnak (Wells 1977; Griffiths 1996). Mindezek miatt a farkos (Caudata) 

és különösen a farkatlan kétélt ek vagy békák (Anura) a viselkedésökológiai és 

szaporodásbiológiai kutatások kedvelt alanyai. A békák szaporodásának id zítését küls  

tényez k határozzák meg: a szubtrópusi területeken gyakran az es s évszak beköszönte, a 

mérsékelt övben pedig sok fajnál a tavaszi emelked  h mérséklet és hóolvadás utáni vízb ség 

adja meg a jelet. Sok fajnál a szaporodás ún. explozív, vagyis robbanásszer  (Wells 1977), 

ilyenkor az egész nászid szak, a populáció összes szaporodó egyedének petézése egy 

aránylag rövid, 1–2 hetes periódus alatt következik be. E fajok szaporodási csoportosulásait 

magas egyeds r ség és intenzív egyedek közötti kölcsönhatások jellemzik e néhány nap 

során. 

A nászid szak rövidsége, a potenciális szaporodóhelyek véges száma miatt az 

explozív szaporodású kétélt eknek a megfelel  tavak megválasztásától a megfelel  partner 

megválasztásáig számos tényez t kell optimalizálni, hogy rátermettségüket maximalizálják. 

Dolgozatomban e tényez k egy részét vizsgáltam, a szupraindividuális szintt l mind inkább 

az egyedek szintje felé közelítve. El ször a kétélt közösségek összetételét és az egyes fajok 

szaporodóhely-választását befolyásoló környezeti tényez kr l lesz szó. Ezt követ en két, 

sokhelyütt együtt el forduló faj interspecifikus kölcsönhatása, ennek természetben 

tapasztalható, populációs szint  következménye kerül terítékre, majd az egyedek szintjére 

lépve kísérletesen vizsgálom az e mögött rejl  viselkedési mechanizmusokat. A harmadik 

nagyobb egység egy explozív szaporodású fajt használva modellként, a szaporodási id szak 
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rövidsége miatt fellép  élettani kényszereket és ezek intraspecifikus szociális hatásait járja 

körül.  

 

Időszakos kisvizekben szaporodó kétéltűek élőhelyhasználata  

Az id szakos kisvizek számos él lénycsoport fontos él helyét képezik (Williams et al. 2003; 

Scheffer et al. 2006, Scheffer & Van Nes 2007), és fennmaradásuk számos környezeti 

tényez n múlik. Viszonylag kis méretük miatt az ökoszisztémákban betöltött szerepüket 

sokszor alábecsülik, megfogyatkozásuk a felületes szemlél nek kevésbé t nik fel, mint más 

él helyeké (Semlitsch & Űodie 1998). Az id szakos kisvizek azonban számos ökoszisztéma-

funkciót töltenek be helyi és táji léptékben egyaránt. Számos él lény szaporodóhelyeként 

szolgálnak, az (ökológiai, nem halgazdasági értelemben vett) ragadozó halak hiánya miatt 

fajgazdagságuk magasabb lehet, mint az állandó tavaké (Scheffer et al. 2006). Az id szakos 

kisvizek ezek mellett „lép k ként” (stepping stone) szolgálhatnak számos faj számára, ezáltal 

megnövelve a táji lépték  konnektivitást (Semlitsch 2000; Williams et al. 2003; Roe & 

Georges 2007). 

Életmenet-jellemz ik miatt a kisvizekben szaporodó kétélt ek el fordulása, él hely-

választása leginkább a tavat és a szárazföldi él helyet jellemz  változók együttes 

vizsgálatával érthet  meg (Marsh & Trenham 2001). E megközelítést egyre nagyobb számú 

tanulmányban használják. Európában a vizsgálatok többségét a kontinens nyugati felén 

végezték, ahol a tájak fragmentáltsága (az intenzív mez gazdaság, a növekv  urbanizáció és 

úthálózat) következtében el rehaladottabb állapotban van. A példák között találjuk Svájcot 

(Pellet et al. 200Ő; Van Űuskirk 200ő; Zanini et al. 2009), Olaszországot (Ficetola &  De 

Űernardi 200Ő; Ficetola et al. 2009), Űelgiumot (Denoël & Ficetola 2007, 2008), Hollandiát 

(Laan & Verboom 1990; Vos & űhardon 1998), Angliát (Scribner et al. 2001), Írországot 

(Marnell 1998), Franciaországot (Joly et al., 2001; Denoël & Lehmann, 2006; Curado et al. 

2011) és Svédországot (Piha et al. 2007). Vannak ugyanakkor érintetlenebb környezettel 

foglalkozó ilyen jelleg  vizsgálatok is (pl. Indermaur et al. 2010). A közép- és kelet-európai 

régió lényegesen kevésbé kutatott ilyen szempontból, bár történt néhány vizsgálat 

Lengyelországban (Űabik & Rafiński 2001), illetve Románia (Erdély) területén (Hartel et al. 

2009; 2010a; 2010b). E tanulmányok mind a hagyományos tájhasználat fontosságát emelik ki 

a kétélt ek meg rzése szempontjából. Európának ezen a részén a tájakat és ökoszisztémákat, 

úgy t nik, kevesebb antropogén hatás befolyásolja, mint nyugatabbra (Palang et al. 2006; 

Hartel et al. 2008), így e területek ideálisak a kétélt ek él hely-választásának ökológiai 

vizsgálatára (lásd Hartel et al. 2010a; 2010b). A kétélt ek él hely-választását befolyásoló 
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tényez k megértése rendkívüli fontosságú Közép-Európában, hiszen e terület jelenleg 

nagymérték  emberi táj-átalakítást szenved el, melynek során az él helyek fragmentálódnak 

(Csorba 2008; Kovács et al. 2010). A klímaváltozás kétélt ek számára kedvez tlen hatásai 

ugyancsak er sek itt (Űartholy & Pongrácz 2007). Éppen ezért fontos annak ismerete, hogy a 

csekély emberi hatás alatt álló területek mely adottságai és különösképpen a tavak mely 

jellemz i fontosak a változatos kétélt -közösség fenntartásában és az egyes fajok 

fennmaradásában.  

 

A szaporodási interferencia hatása kétéltűek szaporodási sikerére 

Az egyazon él helyen el forduló fajok között különböz  ökológiai kölcsönhatások lépnek fel, 

melyek befolyásolják a populációk egyeds r ségét és fennmaradását. A szaporodási 

interferencia, vagyis a párkeresés és párzás során fellép , a rátermettségre negatív hatással 

lév  fajok közötti kölcsönhatásokra rengeteg példát találunk az állatvilágban (Gröning & 

Hochkirch 2008). A szaporodási interferencia hatásmechanizmusában hasonlít a forrásokért 

folyó versengéshez (McLain & Shure 1987; Hochkirch et al. 2007; Kishi et al. 2009), és 

hosszú távú, evolúciós lépték  kimenetele is ahhoz lehet hasonló (pl. jellegpolarizáció, niche-

szegregáció). Az egyedek szintjén csökkentheti a szaporodási sikert vagy növelheti a 

mortalitást, mivel fokozott id - és energia-ráfordítással járó költségeket okoz (összefoglaló 

cikkek: Servedio & Noor 2003; Gröning & Hochkirch 2008). Ebb l következ en a 

szaporodási interferencia befolyásolhatja a közösségek összetételét, közrejátszhat a 

fajképz désben, illetve befolyásolhatja a populációk és fajok fennmaradását (Kuno 1992; 

Liou & Price 1994; Rhymer & Simberloff 1996; Coyne & Orr 200Ő). A párzásra és 

szaporodásra ható interspecifikus kölcsönhatásokat többnyire laboratóriumi körülmények 

között tanulmányozták, természetes körülmények között megmutatkozó hatásaikkal kevés 

vizsgálat foglalkozott (Gröning & Hochkirch 2008). 

A szaporodási interferencia leggyakoribb oka a fajfelismerési rendszerek 

tökéletlensége (Gröning & Hochkirch 2008), míg a hatékony párválasztás csökkenti az 

interferenciát és stabil együttéléshez vezethet (Hellriegel & Reyer 2000; Som et al. 2000). A 

békák ideális modellszervezetek a szaporodási interferencia hatásainak tanulmányozására. 

Sok fajuknál az effektív ivararány a teljes nászid szak alatt a hímek felé tolódik, ezért a 

hímek nem válogatják meg partnerüket (Wells 1977). Mivel az egyes fajok szaporodása 

térben és id ben gyakran átfed, sokszor alakulnak ki vegyes fajú párok (Arak 1983; Reading 

1984; Gergus et al. 1999; Engeler & Reyer 2001; Hettyey & Pearman 2003).  
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Egy Rana dalmatina  és R. latastei közötti szaporodási interferenciát vizsgáló kísérletben 

Hettyey és Pearman (2003) azt tapasztalták, hogy amikor az idegen fajú hímek túlsúlyba 

kerülnek, a párzás el tti reproduktív izoláció megsz nik: a különböz  fajú egyedek közötti 

párzások aránya drasztikusan megnövekszik, míg az életképes embriók száma lezuhan. Arra a 

következtetésre jutottak, hogy er sen eltolt fajarányoknál a szaporodási interferencia 

befolyásolhatja a ritkább faj populációdinamikáját. Amikor Ficetola és De Űernardi (200ő) 

felmérték a R. latastei szaporodási sikerét néhány természetes populációban, nem sikerült 

kimutatniuk a szaporodási interferencia negatív hatását. Érvelésük szerint természetes 

körülmények között a fajfelismerés hatékonyabb lehet, és a nagyobb és komplexebb 

rendelkezésre álló terület miatt niche-szegregáció is megvalósulhat, ami csökkenti a 

szaporodási interferencia valószín ségét vagy gyengíti hatásait (lásd még Verrel 1990; 

Michalak & Rafinski 1999). Ahogy Ficetola és De Űernardi (200ő) rámutatott, a kísérleti 

körülmények az állatok számára sokszor stresszt is okoznak, leegyszer sítettek vagy 

valószer tlenek, ami a természetben nem tapasztalható eredményeket hozhat (Verrel 1990; 

Skelly 2002; Űezemer & Mills 2003; Joron & Űrakefield 2003). Ez alapján a témával 

foglalkozó terepi vizsgálatoknak az is a feladata, hogy úgymond validálja a laborkísérletek 

eredményeit. Mindazonáltal Ficetola és De Űernardi (200ő) vizsgálatát többek között kis 

mintaszám és kis statisztikai er  jellemzi (Hettyey & Pearman 2006), ezért szükségesnek 

éreztük újabb, nagyobb szabású terepi vizsgálattal tesztelni Hettyey és Pearman (2003) 

kísérletének következtetéseit. 

A szaporodási interferencia egyedi szinten megnyilvánuló hatásai még 

drasztikusabbak lehetnek, mint a populációs szinten megnyilvánuló hatások. A békák vegyes 

fajösszetétel  amplexusa interspecifikus párzásnak, illetve párzási kísérletnek tekinthet  

(Gröning & Hochkirch 2008), amit a hímek er szakos viselkedése okoz. A nemi er szak 

széles körben elterjedt az állatvilágban (űlutton-Brock & Parker 1995), mivel a fajok 

többségénél a hímek több egymást követ  párzásra képesek (Űateman 19Ő8), kevesebbet 

fektetnek az utódokba (Trivers 1972), jobban korlátozza ket az elérhet  partnerek 

mennyisége (Emlen & Oring 1977), és nagyobb maximális bels  szaporodási rátájuk van, 

mint a n stényeknek (űlutton-Brock & Parker 1992). A n stények számára ugyanakkor a 

nemi er szak súlyos költségekkel járhat, mint például a megnövekv  energia-befektetés, de 

nagyobb lehet a predáció, a sérülés, az elhullás kockázata is (űlutton-Brock & Parker 1995), 

ráadásul a nemi er szak azáltal is csökkenti a n stények rátermettségét, hogy nem teszi 

lehet vé a számukra optimális partner megválasztását (Qvarnström & Forsgren 1998). Az 

ilyen típusú szexuális konfliktusban fellép  szelekció azon n stényeknek kedvezhet, amelyek 
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kibújnak a hím totális ellen rzése alól és valamennyire képesek a maguk javára billenteni a 

párzás kimenetelét.  

Az ilyen n stényeknek kedvez  szelekció különösen er s lehet akkor, amikor a nemi 

er szakot más fajhoz tartozó egyedek követik el. Ekkor az er szakos hímekkel való párzások 

hatása alacsony vagy zéró megtermékenyítési sikerben, rossz min ség  vagy életképtelen 

utódokban nyilvánul meg (lásd pl. Kruuk et al. 1999; Pfennig & Simovich 2002; Valero et al. 

2008). Ezért várható, hogy a n stényeknél védekez  stratégiákat találunk az egymással 

szexuális interferenciában álló fajpároknál (Gröning & Hochkirch 2008), és az ilyen 

rendszerek egyben lehet séget is teremtenek e viselkedési mechanizmusok tanulmányozására. 

Űár az evolúcióbiológia, a viselkedésökológia és a konzervációbiológia szempontjából is nagy 

jelent ségük van, a fajok közötti nemi er szakra adott válaszokat eddig keveset vizsgálták.  

A fajon belüli nemi er szakkal foglalkozó kutatások számos védekez  viselkedést 

tártak fel, amelyek révén a n stények csökkenthetik költségeiket. A n stények néha elkerülik 

azokat a helyeket, ahol sok hím található (Parker 1970), csoportba tömörülnek (Pilastro et al. 

2003; Dadda et al. 200ő), szövetséget kötnek (Smuts & Smuts 1993), territoriális vagy 

domináns hímmel társulnak (űlutton-Űrock et al. 1988; 1992). Ha már párba álltak, 

késleltethetik a petézést, a sperma átadását vagy a tényleges megtermékenyülést (űlutton-

Brock & Parker 1995), hím–hím versengést vagy spermiumversengést idézhetnek el  (űox & 

Le Boeuf 1977; Wiley & Poston 1996; Hoi 1997; Hoi & Hoi-Leitner 1997, Smith & Reichard 

200ő), ha ezzel el segíthetik, hogy petesejtjeiket egy jobb min ség  hím termékenyítse meg. 

A n stények választhatnak rejtetten, amennyiben több hímmel történt párzás után 

meghatározott hím(ek) spermiumaival termékenyítik meg petesejtjeiket (Pizzari & Űirkhead 

2000), vagy amikor a megtermékenyítend  ivarsejtek számát vagy az utódokra jutó 

gondoskodást a nemz  hím min ségéhez igazítják (Eberhard 1996). A n stények úgy is 

manipulálhatják a hímeket, hogy azok fektessenek többet a szaporodásba (sensu Smith et al. 

2007) és az utódgondozásba (sensu Valera et al. 1997), de meggátolhatják utódaik 

elpusztítását is (Zinner & Deschner 2000).  

Kevés olyan tanulmány ismert, ahol az idegen fajú hímek szexuális er szakossága 

elleni viselkedési stratégiákat küls  megtermékenyítés  fajon tesztelték. Az ilyen fajoknál 

különösen fontosak lehetnek e viselkedési mechanizmusok, hiszen sok más stratégia (pl. 

párzás utáni párválasztás) számukra nem követhet  (űlutton-Brock & Parker 1995; Eberhard 

1996; Űirkhead 1998; Gil et al. 1999). Reyer et al. (1999) vizsgálatai szerint a „zöldbékák” 

(Pelophylax esculentus és lessonae) n stényei, ha nem kívánatos, szexuális parazita hím 

egyed áll velük amplexusba, kisebb petecsomót raknak, aminek következtében a rákövetkez  
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nászid szakban több petét tudnak lerakni, így a jelenlegi szaporodási értékük csökkentésével 

növelik jöv beli szaporodási értéküket. Más kutatások szerint a békák n stényei késleltetik a 

párzást, amikor er szakos, számukra nem megfelel  hím áll velük párba (Emlen 1976; 

Robertson 1986; Űourne 1992). A n stények közeledhetnek a fajtárs hímekhez, vagy 

elmenekülhetnek az er szakos, idegen fajú hímek el l (Abt & Reyer 1993), esetleg 

fölvehetnek olyan függ leges testhelyzetet, amiben a hímek nem képesek velük amplexusba 

állni (Emlen 1976). Ha már kialakult az amplexus, a n stény késleltetheti a peterakást, hátha a 

hím elveszti közben érdekl dését vagy a hím–hím versengés következtében lecserél dik egy 

kívánatosabb egyedre (Hettyey & Pearman 2003), továbbá viselkedésével akár el  is segítheti 

a hím eltávolítását. Ezt teheti úgy, hogy elengedést kiváltó hangjelzést ad le, vagy felt n en 

mozog más, alkalmasabb hímek el tt, hogy hím–hím versengést váltson ki (Emlen 1976; 

Davies & Hallyday 1977; Abt & Reyer 1993), vagy testének felfújásával el segítheti az 

amplexusban lév  hím leváltását (Űruning et al. 2010). Azonban még keveset tudunk arról, 

hogy e viselkedési repertoárból a n stények mit vetnek be ténylegesen, és hogy az valóban 

hozzásegíti-e ket ahhoz, hogy jobban preferált hímmel párosodjanak. 

Űár az er szakos párzásokat a hímek idézik el  és a n stények annak elszenved i, egy 

fajok közötti amplexus a békahímek szaporodási sikerére is káros hatással van. Az explozív 

szaporodású békafajok hímjeinek az intenzív versengés, a hímek irányában er sen eltolt 

effektív ivararány (operational sex ratio – OSR) és a nászid szak rövidsége miatt általában 

csak 1–2 párzásra van lehet ségük, s t a legtöbb hím egyáltalán nem párosodik (lásd 

b vebben → 3. rész; Wells 1977). Ha a hímek nem reagálnak azonnal párbaállási kísérlettel a 

n stény megjelenésére, akkor könnyen lehet, hogy az azévi szaporodás esélyét l esnek el, 

hiszen más hímek megel zik ket (Lengagne et al. 2006). Ilyen körülmények között az er s 

párzási késztetést, a párválasztás hiányát, valamint az ezekb l fakadó gyors párbaállást 

(Lengagne et al. 2006) a természetes szelekció el nyben fogja részesíteni. Az ilyen 

szaporodási rendszerben azon hímek lesznek a legsikeresebbek, amelyek mindezen 

tulajdonságokkal rendelkeznek, amit űaizergues és Lambrecht (1999) nyomán együttesen 

„er szakos macho” viselkedési szindrómának hívhatunk. 

Annak ellenére, hogy a választás nélküli er szakosság általában sikeresebbé teszi a 

hímeket, jelent s költségvonzattal is bírhat számukra (Clutton-Brock & Parker 1995). Az 

egyik legfontosabb költségforrás, hogy párzási er feszítéseik más fajhoz tartozó n stények 

jelenlétében célt téveszthetnek, és az elvesztegetett id  mellett az ilyen párzásokra fordított 

sperma- (→ 3. rész; Gibbons & Mcűarthy 1986) és energiaráfordítás (McLister 2003; 

Lengagne et al. 2007) is kárba vész számukra. Különösen nagy veszteséget jelenthet ez akkor, 
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ha a hímek spermiumkészlete és párzásokra fordítható energiája er sen korlátozott 

mennyiség  (→ 3. rész, Hettyey et al. 2012). Ha az éves túlélés alacsony és egy szaporodási 

id szakon belül is csak kevés párzásra van lehet ség, a hímek más fajhoz tartozó n sténnyel 

történ , elhúzódó amplexus révén nem csak az adott évi, hanem a teljes élethosszukra 

vonatkozó szaporodási sikerüket is nagymértékben csökkenthetik (Gittins 1983; Loman & 

Madsen 2010). 

Azon fajok hímjei, melyeknél a hímek közvetlen küzdelmének nagy szerepe van a 

n stény megszerzésében és megtartásában, er sen szelektálódtak a párbaállás gyorsaságára és 

a választás hiányára, aminek következtében fajok közötti amplexusokat is nagyobb eséllyel 

létesítenek (Lengagne et al. 2006; 2008). Az ilyen fajoknál er s szelekció folyhat a hímek 

jobb versengési képességére, ami abban nyilvánul meg, hogy amplexusban mennyire 

hatékonyan tudják megvédeni pozíciójukat a többi verseng  hímt l, illetve, hogy maguk 

mekkora eséllyel váltanak le amplexusban lév  hímeket (Höglund 1989). Mivel az effektív 

ivararány általában a hímek felé tolódott, ebben az esetben azon faj n stényeinek, amelyiknek 

a hímjei gyengébb kompetitorok, kisebb az esélye, hogy fajtárs hímekkel sikeresen 

párosodjanak. A n stények közvetlen párválasztására ugyanakkor az er szakos hímek nem 

adnak sok esélyt (Wells 1977; Höglund 1989). Így az interferencia feltehet leg azon fajra hat 

kedvez tlenebbül, amelynek hímjei a párzásokért folytatott hím–hím versengésben is 

rosszabbul teljesítenek (Hochkirch et al. 2007). Tehát szaporodási interferencia fellépése 

esetén a békahímek versengésben nyújtott teljesítménye nem csak saját szaporodási sikerükre 

van hatással, hanem a fajtárs n stények, valamint az interferenciában részt vev  másik faj 

n stényeinek szaporodási sikerére is, ami akár populációs szint  következményekkel is járhat 

(→ 2. rész). 

 

A békahímek spermaháztartása és szaporodási potenciálja 

Olyan szaporodási rendszerekben, ahol a hímek nem járulnak hozzá források biztosításával az 

utódneveléshez, így hímivarsejtjeiken kívül alig van más befektetésük az utódokba, a hímek 

párzási potenciálját gyakorlatilag korlátlannak tekintik, amit legfeljebb a párzási partnerek 

elérhet sége limitál (Wedell et al. 2002). Az utóbbi két évtizedben azonban bizonyossá vált, 

hogy még ezek a fajok is rengeteg energiát fektetnek a fajtársakkal való kommunikációba, a 

partnerek felkutatásába, illetve a territóriumért vagy a n stényekért folytatott küzdelembe 

(Andersson & Iwasa 1996). Az viszont kevésbé kutatott, hogy milyen mértékig limitálja a 

hímeket az ivarsejtek el állítása, és hogy ez milyen módon befolyásolja a párzási stratégiákat 

(Wedell et al. 2002). Az már jól ismert, hogy a hímivarsejtek megtermelésének jelent s 
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költségei vannak (Dewsbury 1982, Van Voorhies 1992, Olsson et al. 1997, Sella & Lorenzi 

2003), aminek következtében e készletek a párzási id szak alatt kiürülhetnek (Nakatsuru & 

Kramer 1982, Preston et al. 2001, Sato & Goshima 2006). Ebb l következ en a hímeknek 

feltehet leg körültekint en kell gazdálkodniuk e készletekkel (Pitnick 1993, Shapiro et al. 

199Ő, Gómez & Serra 1996), a n stényeknek pedig el nyben kell részesíteniük a korábban 

még nem párosodott hímeket (Dewsbury 1982, Nakatsuru & Kramer 1982, Harris & Moore 

200ő, Sato & Goshima 2007). A spermiumok „beosztásából” ivarok közötti konfliktus 

származhat egy-egy adott párzás során (Warner et al. 199ő, Jones 2001, Preston et al. 2001). 

Még jórészt ismeretlen, hogy a hímek ivarsejt-termelési korlátai, vagy általánosabban, 

szaporodási potenciálja miképpen befolyásolja a párzási rendszereket. 

A békák a szexuális szelekciós kutatások gyakori modellszervezetei (Arak 1983, 

Halliday 1998, Zug et al. 2001). Az ismételt párzások szaporodási potenciálra gyakorolt 

hatásával azonban aránylag kevés kutató foglalkozott (lásd pl. Kruse & Mounce 1982, 

Gibbons & Mcűarthy 1986, Elmberg 1991, Lengagne & mtsai. 2007), és ennél is kevesebb 

vizsgálat vonatkozott a spermakészletek kiürülésének fontosságára (Smith-Gil & Berven 

1980). Az ilyen vizsgálatok nagy jelent séggel bírnának, hiszen a megtermékenyítési siker a 

szaporodási siker fontos meghatározója, ráadásul terepi megfigyelések több békafajnál 

alátámasztják, hogy a sikeres hímek többször párosodnak egy szaporodási id szakon belül 

(Lithobates catesbeianus: Howard 1978; Bufo bufo: Davies & Halliday 1979; Bufo rangeri: 

űherry 1993), ami lehet vé teszi a spermalimitáltság és a csökken  szaporodási potenciál 

vizsgálatát. A kiürül  készletek ugyanakkor egyetlen párzáson belül is csökken  

megtermékenyítéshez vezethetnek (Űourne 1993). E korlátok figyelmen kívül hagyása téves 

predikciókhoz és hibás következtetésekhez vezethet az adott faj szaporodási rendszerének és 

párzási viselkedésének tanulmányozásakor (űlutton-Brock & Parker 1992).  

A hím békák megtermékenyítési képességeivel foglalkozó tanulmányok hasonló 

eredményeket hoztak Smith-Gill és Űerven (1980) vizsgálatáig, mely els ként mutatta ki a 

hímek megtermékenyít  képességének csökkenését, miután a spermaképz dést ismételten 

hormoninjekciókkal váltották ki Rana sylvaticánál. Űár Kruse és Mounce (1982) kimondottan 

az ismételt párzások hatásait vizsgálták, mégsem sikerült kimutatniuk a megtermékenyítési 

siker csökkenését. Azonban a kísérlet teljes ideje alatt bizonyos hímek ötször, míg mások csak 

két–három alkalommal párosodtak, amit a spermatartalékok ürülésében és a párzási 

hajlandóság csökkenésében tapasztalható egyedi varianciával magyaráztak a szerz k. Gibbons 

és Mcűarthy (1986) a megtermékenyítési siker és a párzási hajlandóság csökkenését mutatta 

ki újra-pároztatott gyepi béka (Rana temporaria) hímeken. Végül, Elmberg (1991) 
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ugyanennél a fajnál nem mutatott ki csökkenést a megtermékenyítési sikerben, és a f ként a 

fiziológiai vagy viselkedési kifáradást tekintette olyan potenciális faktornak, ami a 

szaporodási siker csökkenéséhez vezethet. Így összességében nem világos, hogy a hím békák 

szaporodási potenciálja milyen mértékben korlátozott, és hogy milyen bels  tényez k 

szabályozzák a sikeres párzások lehetséges számát. 

A hímek szaporodási potenciáljának fontos meghatározója lehet az egyed mérete, és 

meglehet, hogy a különböz  méret , illetve korú egyedekre más mérték  csökkenés jellemz , 

ami meghatározhatja az általuk használt párzási stratégiákat. Az életmenet-elméletek szerint a 

rátermettség komponensekbe nem lehet egymástól függetlenül energiát fektetni, hiszen a 

korlátozott er források miatt csereviszony (trade-off) áll fenn közöttük. Az optimális 

allokáció maximalizálja a rátermettséget, de az optimalizáció mikéntje egyaránt függ az 

él lény küls  környezetét l és bels  állapotától (Williams 1966; Stearns 1992; Roff 2002). A 

szaporodási befektetés és a szomatikus növekedés közötti csereviszonyt kísérletesen is 

igazolták (Reznick 198ő). Ebb l következ en azt várhatnánk, hogy ha a nagyobb egyedek 

sikeresebbek a szaporodásban, akkor a kisebb/fiatalabb egyedek aránytalanul többet 

allokálnak a növekedésbe és kevesebbet a szaporodásba (lásd pl. Warner 198Ő; Űerglund 

1991; Aday et al. 2003), mivel a kés bbi megnövekedett szaporodási siker jobban növeli a 

rátermettségüket, mint az aktuális várhatóan alacsony realizálható siker. Különösen igaz lehet 

ez olyan él lényeknél, ahol a növekedés korlátlan, az alacsony szaporodási allokáció fiatal 

korban nagyobb feln ttkori testméretet tesz lehet vé, és a szaporodás költségei magasak, így 

a csökkentett szaporodási befektetés jöv beni hozadéka nagy lehet (Kozlowski 1996; Heino 

& Kaitala 1999).  

A békáknál jól vizsgálható a fiatalok aránytalanul kisebb szaporodási befektetése, 

hiszen életük végéig növekednek (Duellman & Trueb 199Ő), a nagyobb hímek általában 

sikeresebbek a szaporodásban (lásd pl. Davies & Halliday 1979; Ryan 1983; Tejedo 1992), és 

a hímek szaporodási befektetését általában magasnak tartják, hiszen testtömegük akár 20 

százalékát is elveszíthetik a nászid szak alatt (lásd pl. Arak 1983; Ryser 1989b). Amennyiben 

a hímek szaporodási potenciálja valóban korlátozott, ténylegesen nem maximalizálniuk, 

hanem optimalizálniuk célszer  az éves szaporodási sikerüket. Eddig azonban nem történt 

olyan vizsgálat, amely a kisebb békahímek ilyen allokációs stratégiáját tárta volna fel (bár 

más állatcsoportoknál vannak rá példák: rákok: Hinojosa & Thiel 2003; csontoshalak: 

Howard 1998), annak ellenére, hogy a visszafogott szaporodási befektetés nagyobb 

növekedési rátát és túlélést eredményezhet (Taborsky 199Ő).    
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űélkit zések 

 

Kétéltűek élőhelyhasználata a Pilis–Visegrádi-hegység területén 

Vizsgálatunk célja a hegység területén lév  összes kétélt -szaporodóhely felmérése volt. 

Minden tónál felmértük a nászid szak alatt jelenlév , minden valószín ség szerint ott 

szaporodó fajokat, hogy megvizsgáljuk, a szárazföldi és vízi környezet milyen jellemz i 

határozzák meg az egyes fajok el fordulását és a kétélt közösségek fajszámát. Feltételeztük, 

hogy az egyes fajok számára a szaporodóhely más és más tulajdonságai fontosak, és hogy a 

víztest és a szárazföldi környezet többnyire egyaránt fontos, de az egyes fajok esetén 

különböz  súllyal nyomnak a latban. 

 

A szaporodási interferencia hatása két kétéltűfaj szaporodási sikerére 

 Szaporodási interferencia az erdei és gyepi béka természetes populációiban 

Vizsgálatunkkal azt kívántuk megállapítani, vajon a R. dalmatina  (Rd) és R. temporaria  (Rt) 

közötti szaporodási interferencia befolyásolja-e a szaporodási sikert természetes 

populációkban. Megvizsgáltuk, hogy az Rd és Rt petecsomók megtermékenyülési sikere 

függ-e a két faj abundancia-viszonyaitól. Predikciónk szerint a fajok átlagos szaporodási 

sikere pozitívan korrelál az adott faj relatív tömegességével a tóban, és viszonylag alacsony 

azon tavakban, ahol a másik faj sokkal tömegesebb. Valószín sítettük, hogy a szaporodási 

interferencia aszimmetrikus, és az Rt költségei alacsonyabbak, mivel 1) e faj n stényei 

sikeresebben verhetik vissza az Rd hímek párzási kísérleteit, mint amekkora sikerrel a kisebb 

test  Rd n stények védekeznek az Rt hímek ellen; 2) az Rt hímek nagyobbak és er sebbek, 

ezért jobban teljesítenek a n stényekért folyó versengésben az Rd hímeknél (→ 2.2.3; 2.3.3). 

Azt is vizsgáltuk, hogy a tavak kisebb térbeli komplexitása (Ficetola & De Űernardi 200ő), 

vagy a nagyobb egyeds r ség (Gröning et al. 2007; Hochkirch et al. 2007) feler síti-e a 

szaporodási interferencia hatásait.   

 

Az erdei béka nőstények válaszának kísérletes vizsgálata 

Ellen rzött kísérleti körülmények között azt kívántuk megállapítani, hogy a n stények 

képesek-e különbséget tenni az er szakos fajtárs és más fajhoz tartozó hímek között, hogy az 

amplexus kialakulása után milyen viselkedési mechanizmusok révén tudják csökkenteni a 

nemi er szak számukra káros hatásait, illetve, hogy mennyire hatékonyak ezek a viselkedési 

mechanizmusok. Korábbi vizsgálatok alapján feltételeztük, hogy a n stények meg tudják 
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különböztetni a fajtárs és az idegen hímeket (Licht 1969; Pfennig 2000; 2007), és hogy 

vannak eszközeik a párzás manipulálására, pl. felt n  viselkedés a fajtárs hímek figyelmének 

felkeltésére (Emlen 1976; Davies & Halliday 1977; Abt & Reyer 1993), a peték visszatartása, 

kevesebb pete lerakása (Reyer et al. 1999).  

 

A hím–hím versengés kísérletes vizsgálata 

Az el bbi kísérlet részeként az erdei és gyepi béka hímek egymás elleni, illetve az erdei 

békánál fajon belüli versengésben nyújtott teljesítményét szándékoztuk számszer síteni, 

mivel feltételezésünk szerint els sorban ez befolyásolja közvetlenül a szaporodási 

interferencia kimenetelét. Megvizsgáltuk, hogy a hímek faji hovatartozása és mérete hogyan 

befolyásolja a hímek párbaállási gyorsaságát, valamint sikerességüket az amplexus 

versenyhelyzetben történ  fenntartásában. Azt is teszteltük, hogy a különböz  fajú 

versenytársak leváltásának sikerességét befolyásolja-e a verseng  erdei béka hímek mérete. 

Vizsgáltuk a n stény testméretének szerepét, ami a hímek valamiféle párválasztására, vagy az 

amplexusbeli pozíció védhet ségének n stények méretét l való függésére utalhat, illetve a két 

egymást követ  kísérleti kör hatását, ami a vizsgált viselkedési változók id beli, feltehet leg 

kimerülésb l adódó változását jelezheti.  

 

A barna varangy hímek spermaháztartása és szaporodási sikere 

Vizsgálatunk célja annak megállapítása volt, hogy vajon spermalimitáltak-e a barna varangy 

hímek, és amennyiben igen, készleteik hány sikeres párzást tesznek lehet vé, illetve 

tapasztalható-e ebben egyedi variancia. Ennek érdekében két kísérletet végeztünk: az els t 

közepes méret  hímekkel, laborkörülmények között a spermaháztartás minél pontosabb 

kvantifikálása végett, a másodikat természetesebb környezetben, különböz  méret  hímekkel, 

hogy feltárjuk a méretfügg  egyedi varianciát. Ismételt párzások folyamán vizsgáltuk a 

megtermékenyítési siker, az ejakulátumméret, a herékben lév  spermatartalékok, valamint a 

hímek párzási motivációjának változását. Hipotézisünk szerint a hímek megtermékenyítési 

sikere, ejakulátummérete és párzási hajlandósága a párzások során csökken. Azt is vártuk, 

hogy a kisebb hímek aránylag kevesebbet fektetnek a szaporodásba, mint a nagyobbak, mivel 

a nagyobb hímek jóval sikeresebbek a hím–hím versengésben kisebb fajtársaiknál (Davies & 

Halliday 1978, 1979; Reading & Clarke 1983; Loman & Madsen 1986), így utóbbiaknak 

jobban "megérheti" a növekedésbe fektetni. 
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1. rész:  
Kétélt ek él helyhasználata a Pilis–Visegrádi-hegység 

területén 

 

1.1 Anyagok és módszerek 

1.1.1 A vizsgálati terület 

Vizsgálatainkat a Pilis–Visegrádi-hegység (röviden a továbbiakban: Pilis) területén (kb. 300 

km
2) végeztük. E középhegység legmagasabb pontja 7ő6 m, míg a 600 m feletti területek 

kevesebb, mint ő százalékát teszik ki az összterületnek. Geológiailag a tömb két hegységre 

különül: az északkeleti Visegrádi-hegység f ként magmás k zetekb l épül fel, míg a 

délnyugatra fekv  Pilis mészk vonulat. Ennek következtében a felszíni vizek b ségesebbek a 

vizsgálati terület északkeleti részén. A f  víztértípus a kisebb id szakos tavak, ezeken kívül 

kb. 10 állandó viz  patak ered a hegységben. A növényzetet f ként lombhullató erd  alkotja, 

de elszórt kaszálórétek is többfelé megtalálhatók. Az erd k az alacsonyabb lejt kön cseres–

tölgyesek, magasabban gyertyános–kocsánytalan tölgyesek, a legmagasabb tet ket és az 

északi lejt ket bükkösök borítják (Varga és Fekete 2006). 

A pilisi kistavak lehetnek természetes vagy mesterséges eredet ek; az utóbbiakat 

legalább ő0 éve hozták létre, hogy itatóként szolgáljanak a haszonállatoknak és a vadaknak. A 

tájhasználatbeli változások és az állattartás visszaszorulása következtében e tavak 

elveszítették gazdasági jelent ségüket. Fenntartó kezelést ritkán végeznek rajtuk, ez kimerül 

az erdészetek által végzett több évenkénti üledékkotrásban (Némedy Z., Pilisi Parkerd  Zrt., 

személyes közlés). A tavak ökológiai m ködését els sorban a természetes folyamatok 

határozzák meg.  

A tavak legtöbbje id szakos jelleg , és ennek következtében a halak hiányoznak 

bel lük. Az átlagnál es sebb években a vízborításuk egész éven át kitart. Vízfelületük 10–

6000 m
2
 közötti, mélységük ritkán haladja meg az ő0 cm-t. A felhalmozódó iszap és avar 

mennyisége jelent s lehet, a fenéki üledékréteg vastagsága akár 2–3-szorosan meghaladja a 

fölötte lév  vízoszlop magasságát. A tavak átlagos tengerszint feletti magassága Ő00 m, 

mindössze ő fekszik 600 m felett és szintén ő tó 200 m alatt. 

 

1.1.2 Környezeti változók és előfordulási adatok felvétele 

2010-ben 133 kisvizet mértünk fel. Ez a terület összes ismert állóvizét jelenti, kivéve azt a két 

nagyobb tározót, melyekben halak is élnek. Minden tavat legalább kétszer látogattunk meg 
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március és július között: egyszer a korai szaporodású kétélt ek nászid szakában (március–

április eleje), és másodszor május–július folyamán, amikor a korán szaporodó fajok lárvái, 

fiataljai, valamint a kés bb szaporodó fajok feln tt egyedei is jelen voltak. A kétélt ek 

jelenléténél számításba vettük a petéket, lárvákat, frissen átalakul fiatalokat és a kifejlett 

egyedeket; a békáknál mindezt kiegészítettük a hívóhangot adó hímek akusztikus 

megfigyelésével. A petéket és a feln tt békákat vizuálisan figyeltük meg, a lárvákat és a 

g téket hálózással kerestük. A tóhoz érkezve el ször átnéztük a vízteret petecsomók és -

zsinórok, valamint feln tt állatok után kutatva, majd a parti vízben hálóztunk legfeljebb 20 

percig, 2 percenként 1–1 m-rel odébb lépve. A mintavételi id  a tó méretét l függött – néha 

20 percnél kevesebb hálózás is elegend  volt, mert ennyi id  alatt a tó teljes vízfelület 

bejártuk. Mivel a tavak egymástól el voltak szigetelve (vízfolyás nem kötötte össze ket), a 

peték és a lárvák jelenlétét az adott tóban folyó szaporodás bizonyítékának tekintettük. A 

Rana fajoknál a petecsomók száma alapján abundanciát is becsültünk, de ezeket az adatokat 

csak a reproduktív interferenciára vonatkozó terepi vizsgálat (→ 2.1) tervezésekor használtuk 

fel.  

Minden helyszínen 6 tóra vonatkozó és Ő, a szárazföldi környezetre vonatkozó 

változót rögzítettünk (2. táblázat). A tó vízfelszínét lézeres távmér vel (Precaster Enterprises 

Co., Taichung, Taiwan) végzett, 1 m pontosságú hossz- és szélességmérések alapján 

becsültük. Minden helyszínen vonalrajzot készítettünk a tó alapterületér l, és a felszín 

számításánál szabályos ellipszis vagy téglalap alaprajzot feltételeztünk. Ha a tó szabálytalan 

alakú volt, több téglalap vagy ellipszis alakú alegységre osztottuk és ezek területét 

összegeztük. A tavak mélységét mér rúddal mértük a legmélyebb ponton ő cm pontossággal. 

Az iszapmélységet ő, random helyen elvégzett mér rudas mérésb l átlagoltuk ő cm 

pontossággal. A növényzetet és az árnyékoltságot vizuális megfigyelés alapján rögzítettük, 

ahogy az a 2. táblázatban látható. A tavak tengerszint feletti magasságát GPS m szerrel 

(Garmin International, Olathe, Kansas, US) mértük, a kapott értékeket szintvonalas térkép 

alapján validáltuk. 

A szárazföldi környezetet jellemz  változókat vizuális megfigyelés alapján 

rögzítettük, a tó körüli ő0 m-es sávban. A négy szárazföldi él helytípus területi részesedését 

becsültük, majd rangskálát állítottunk fel (2. táblázat). Azért követtük ezt a módszert, mert az 

egyes él helytípusok dominanciasorrendje gyorsan és biztosan becsülhet  volt. Az így 

el állított rangok nem voltak additívak az egy adott tavat körbevev  él helyekre, pl. hogyha 

három különböz  él hely egyaránt egyharmados (33%) borítással vette körül a tavat, akkor 
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mind 2-es rangot kaptak, aminek az összege 6, míg ha egyetlen él helytípus volt a tó körül, 4-

es rangot kapott. A négy él helytípust önálló változókként kezeltük.  

 

2. táblázat. A vizsgálatban használt változók definíciója és rövidítése 

Változó  Leírás  

Tavakat jellemző 
változók 

 

Vízfelszín („F”) A tó vízfelszínének területe (m2
) 

Vízmélység („M”) A tó maximális vízmélysége (cm) 

Iszapmélység („I”) A tó fenékiszapjának mélysége (a vízoszlop nélkül), öt random mérés 
átlaga (cm) 

Vízi növényzet („N”) Els sorban nád, sás és gyékény borítása  

0 – nincs hajtásos vízi növényzet 

1 – a hajtásos vízi növényzet borítása 1–33%,  

2 – a hajtásos vízi növényzet borítása 3Ő–66%,  

3 – a hajtásos vízi növényzet borítása 67–100%;  

Árnyékoltsági index 
(„Á”) 

Fák elhelyezkedése a tó körül: 

0 – a tó nyílt helyen található 

1 – a tó körül fák megszakított gy r je található 

2 – a tó körül fák folytonos gy r je található (de a tágabb környezetében 
nyílt térség is jellemz  

3 – a tó zárt erd ben van 

Magasság („Tszfm”) A tó tengerszint feletti magassága (m) 

Szárazföldi környezetet 
jellemző változók 

 

Gyertyános–tölgyes 

(„GYT”) 
A szárazföldön ő0 m sugarú körben el forduló él helytípusok, a 
következ  rangskálán mérve:  

0 – az él helytípus hiányzik  

1 – az él helytípus jelen van, de más él helyeknél kisebb borítással  

2 – az él helytípus más él helyekkel azonos borítással van jelen  

3 – az él helytípus domináns (más típusok is jelen vannak, de ez a 
legtömegesebb)   

4 – az él helytípus kizárólagos, egyeduralkodó a tó körül  

Űükkös („Ű”) 

Cseres–tölgyes 
(„űST”) 

Hegyvidéki 

kaszáló(„K”) 

 

 

1.1.3 Adatelemzés 

Minden folytonos változót standardizáltunk, hogy növeljük a magyarázó változók 

összevethet ségét (Reiczigel és mtsai. 2010). A magyarázó változók közötti er s korrelációk 

kiiktatása és a változók számának csökkentése érdekében f komponens analízist végeztünk. 
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Törtpálca-eloszlás mellett négy f komponens bizonyult szignifikánsnak (Jackson 1993, 

Diniz-Filho et al. 1998) (3. táblázat), a tengelyeken VARIMAX rotációt végeztünk Kaiser-

féle normalizálással. Az els  f komponens (Pű1) a tóra vonatkozó változókat jelenítette meg 

(TV – tóváltozók; korrelációs együtthatók a Pű1 értékei és az eredeti változók között: F: 

0,ő71; M: 0,620; Á: –0,778; N: 0,6Ő9). Ez a f komponens a tó méreteit tükrözte, ami 

általában meghatározza a vízborítás hosszát is. A második f komponens (Pű2) negatív 

kapcsolatban állt a cseres–tölgyes él hellyel és pozitív kapcsolatban a gyertyános–

tölgyesekkel és hegyvidéki kaszálókkal (GYTK – gyertyános–tölgyes, kaszáló. Korrelációs 

együtthatók a Pű2 értékei és az eredeti változók között: űST: –0,769; GYT: 0,547; K: 0,524). 

A harmadik f komponens (Pű3) pozitív kapcsolatban volt a bükkösökkel és a tengerszint 

feletti magassággal, és negatív kapcsolatban a gyertyános–tölgyesekkel, így ezen tengely 

magas értékei a h vös mikroklímát tükrözték (BTM – bükkös, tengerszint felettti magasság. 

Korrelációs együtthatók a Pű3 értékei és az eredeti változók között: Ű: 0,6ŐŐ; GYT: –0,626; 

Tszfm: 0,Ő73). A negyedik f komponens (PűŐ) minden eredeti változóval 0,ő-nél gyengébb 

korrelációban állt; és a 0,ő-höz közeli korrelációs együtthatójú változók szorosabban 

korreláltak a Pű1–3 valamelyikével, így a PűŐ-et nem használtuk a további elemzésnél. A 

f komponens-elemzésb l kinyert három új változó (Pű1–3) alapján egy-, két- és 

háromváltozós modelleket építettünk. 
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3. táblázat. A f komponens-analízissel kapott változók (Pű), sajátértékekkel, a magyarázott varianciával rotáció 

el tt és után, valamint korrelációs együtthatóik az eredeti változókkal 

PC 1 (TV) 2 (GYTK) 3 (BTM) 4 

     

     

Kezdeti sajátértékek   2,625   1,705   1,379   1,125 

     

Összes magyarázott variancia 26,254 17,048 13,787 11,251 

     

Kumulatív magyarázott variancia 26,254 43,302 57,089 68,340 

     

Rotált sajátértékek   2,036   1,881   1,625   1,293 

     

Összes magyarázott variancia 20,357 18,809 16,245 12,928 

     

Kumulatív magyarázott variancia 20,357 39,167 55,412 68,340 

 

Korrelációs együtthatók az eredeti 
változókkal: 
 

    

Tszfm –0,279   0,022   0,473 –0,425 

F   0,571   0,145 –0,293   0,458 

M   0,620   0,488   0,075   0,276 

I –0,243   0,474   0,083   0,144 

Á –0,778 –0,180 –0,171   0,214 

N   0,649 –0,121 –0,164   0,055 

CST   0,448 –0,769 –0,113 –0,149 

GYT –0,476   0,547 –0,626 –0,129 

B –0,315 –0,096   0,644   0,238 

K   0,476   0,524   0,425 –0,378 

 

Az egyes fajok elterjedését és a fajgazdagságot magyarázó modellek kiválasztásához 

információelméleti megközelítést használtunk. Az elterjedés esetében általánosított lineáris 

modelleket (GZLM) használtunk binomiális hibaeloszlással és logit illeszt függvénnyel, míg 

a fajgazdagságnál szintén GZLM-et Poisson-hibaeloszlással és logaritmus 

illeszt függvénnyel. A modelleket AIűc értékeik alapján rangsoroltuk, a legjobb modell AIűc 

értéke volt a legkisebb. A ΔAIűc értékek a legjobb modell és az adott modell AIűc értéke 

közötti különbségét jelentik. Az Akaike súlyok (wi) jelzik a modell rangsorolás statisztikai 

támogatottságát. Fajszint  elemzéseket azon fajokra végeztünk, melyek a tavak legalább 10 

%-ában el fordultak. A statisztikai elemzéseket R 2.10.1 programmal végeztük (R 

Development Core Team, 2009). 
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1.2 Eredmények 

A vizsgált tavakban 10 kétélt fajt sikerült azonosítani: Salamandra salamandra (LINNAEUS, 

1758), Lissotriton vulgaris (LINNAEUS, 1758), Bufo bufo (LINNAEUS, 1758), Bombina 

bombina (LINNAEUS, 1761), Bombina variegata (LINNAEUS, 1758), Hyla arborea (LINNAEUS, 

1758), Pelobates fuscus (LAURENTI, 1768), Pelophylax spp. (FITZINGER, 1843), Rana 

dalmatina (BONAPARTE, 18Ő0) és R. temporaria (LINNAEUS, 1758). A leggyakoribb faj az 

erdei béka (R. dalmatina) volt, amely a 133-ból 128 tóban el fordult. A gyepi béka (R. 

temporaria), a barna varangy (B. bufo) és a pettyes g te (L. vulgaris) 50–70 tóban fordult el , 

míg a zöld levelibéka (H. arborea) 20 tóban. A többi faj ritka volt, egyenként kevesebb mint 

10 tóban találtuk meg ket (1–2. ábra).  

 

 

1. ábra. Az azonosított kétélt fajok által elfoglalt tavak száma. A szaggatott vonal a vizsgált tavak számát (133) 

jelöli. 
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2. ábra. A vizsgált tavak elhelyezkedése. A világosszürkén vonalkázott terület a Pilis–Visegrádi-hegység. A 

vizsgált tavakat megjelenít  köröknél a szürke szín tónusa a fajgazdagságot, a kör mérete a tó méretét jelképezi 

(lásd a jelmagyarázatot). A fekete szalag a Duna vonala, a betét-térképen a vizsgálati terület Magyarországon 

belüli elhelyezkedése látható. 

 

Három faj (R. dalmatina , B. bufo és L. vulgaris) el fordulását a kizárólag a tóváltozót (TV) 

tartalmazó modellek magyarázták legjobban, míg a fajgazdagságot és a másik két faj 

el fordulását legjobban magyarázó modellekben a tóra és a szárazföldi környezetre vonatkozó 

változók egyaránt szerepeltek (4. táblázat). A legtöbb kétélt faj jelenléte pozitív kapcsolatban 

állt a tó méretét leíró változóval (TV), kivéve a gyepi békát, ahol a kapcsolat negatív volt. (5. 

táblázat). Az erdei béka el fordulása pozitív kapcsolatban volt a TV-vel, de ez csak 

megközelítette a statisztikai szignifikanciát (P = 0,0ő7), ráadásul e faj a 133 tóból 128-ban 

jelen volt, ami csökkenti a modell prediktív értékét ennél az általánosan elterjedt kétélt nél. A 

gyepi béka el fordulása negatív kapcsolatban állt a második f komponenssel (GYTK). A 

harmadik f komponens (BTM) negatívan befolyásolta a kétélt ek fajgazdagságát és a zöld 

levelibéka el fordulását. A barna varangy el fordulása és a mért változók között nem 

találtunk kapcsolatot (5. táblázat).  
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4. táblázat. A modellszelekció eredménye. A modelleket Akaike-súlyaik (wi) csökken  sorrendjében tüntettük 
fel. A wi<0,03-nál kisebb érték  modellek nem szerepelnek. A táblázatban szerepel a magyarázott variancia (D2

), 

a becsült paraméterek száma (K), a kis mintaszámra korrigált, másodrend  Akaike információs kritérium 
(AIűc), az AIű különbség (Δi), valamint az Akaike súlyok (wi). 

 Modell összetev i 
D

2 
K AICc Δi wi 

       

Fajgazdagság       

 TV+GYTK+BTM   80,06 4 445,44 0,00 0,39 

 TV+GYTK   84,49 3 447,75 2,31 0,12 

 TV+BTM   84,87 3 448,13 2,69 0,10 

 TV   88,54 2 449,70 4,26 0,05 

Rana dalmatina  el fordulás       

 TV   37,80 2   41,89 0,00 0,33 

 TV+GYTK   37,21 3   43,39 1,51 0,15 

 TV+BTM   37,78 3   43,97 2,08 0,12 

 TV+GYTK+BTM   36,37 4   44,68 2,80 0,08 

Rana temporaria  el fordulás       

 TV+GYTK 166,74 3 172,93 2,16 0,16 

 TV+GYTK+BTM 166,31 4 174,62 3,85 0,07 

Bufo bufo el fordulás       

 TV     9,28 2   13,37 0,00 0,20 

 TV+BTM     8,50 3   14,69 1,31 0,10 

 TV+GYTK     8,87 3   15,05 1,68 0,09 

 GYTK   11,65 2   15,75 2,37 0,06 

 BTM   11,73 2   15,83 2,45 0,06 

 TV+GYTK+BTM     8,50 4   16,81 3,44 0,04 

Hyla arborea  el fordulás       

 TV+BTM   77,74 3   83,93 0,00 0,34 

 TV+GYTK+BTM   75,84 4   84,15 0,22 0,30 

Lissotriton vulgaris el fordulás       

 TV 159,23 2 163,32 0,00 0,22 

 TV+GYTK 157,40 3 163,58 0,26 0,20 

 TV+BTM 157,71 3 163,89 0,57 0,17 

 TV+GYTK+BTM 155,78 4 164,09 0,77 0,15 
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5. táblázat. A fajgazdagság, az el fordulások és a három felhasznált f komponens kapcsolata 

 B SE 

Teszt statisztika 

(Wald χ2
) P 

          

Fajgazdagság         

TV   0,213   0,046   4,599 <0,001 

GYTK   0,114   0,053   2,155   0,031 

BTM −0,106   0,055 −1,924   0,054 

 

R. dalmatina  el fordulás     

TV   5,077   2,662   1,907   0,057 

GYTK   1,581   1,420   1,113   0,266 

BTM   1,024   0,845   1,211   0,226 

 

R. temporaria  el fordulás     

TV −0,487   0,192 −2,539   0,011 

GYTK   0,649   0,205   3,164   0,002 

BTM   0,121   0,189   0,639   0,523 

 

B. bufo el fordulás     

TV 65,852 83,474   0,789   0,430 

GYTK −0,100 11,397 −0,009   0,993 

BTM 11,012 11,827   0,931   0,352 

 

H. arborea  el fordulás     

TV   1,777   0,422   4,208 <0,001 

GYTK   0,432   0,288   1,499   0,134 

BTM −1,476   0,552 −2,676   0,007 

 

L. vulgaris el fordulás     

TV   0,930   0,241   3,850 <0,001 

GYTK   0,263   0,191   1,374   0,169 

BTM −0,269   0,215 −1,248   0,212 
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1.3 Értékelés 

Vizsgálatunk 10 kétélt fajt mutatott ki a Pilis–Visegrádi-hegység területén. Egy korábbi, a 

terület kisebb hányadát és körülbelül tizedennyi kisvizet felmér  tanulmányban (Hettyey és 

mtsai. 2003) 7 kétélt fajt sikerüt kimutatni; a Pilisen belül sz k elterjedés  sárgahasú unka 

(Bombina variegata) és foltos szalamandra (Salamandra salamandra), valamint az inkább 

síkvidékre jellemz  barna ásóbéka (Pelobates fuscus) akkor nem került el . Eredményeink 

alapján a vizsgált fajok el fordulását és a fajgazdagságot els sorban a tavakat jellemz  

változók határozzák meg e kisvizek esetében. Két fajnál (Rana temporaria, Hyla arborea) és 

a fajgazdagságnál a legjobb él hely-használati modellek legalább egy, a szárazföldi 

környezetet leíró változót is tartalmaztak, így úgy t nik, mind a tavat, mint a szárazföldi 

környezet jellegét vizsgálni kell a kétélt ek szaporodóhely-választásának megértéséhez (lásd 

még Van Űuskirk 200ő; Hartel et al. 2010a). Úgy találtuk, hogy a tavak vízfelületének mérete, 

mélysége és a vízinövényzet s r sége általában pozitív kapcsolatban áll az egyes fajok 

el fordulásával és a fajgazdagsággal. Ez nem váratlan eredmény, hiszen az általunk vizsgált 

tavak nagy része id szakos víz, és az ilyenek vízborítását (hidroperiódusát) jól prediktálja a 

tavak alapterülete és mélysége. Korábbi vizsgálatok szerint a különböz  hosszúságú 

vízborítás eltér  környezeti feltételeket teremt, ami korlátozhatja a komplex fejl dés  

él lények el fordulását (Wellborn et al. 1996), közéjük értve a kisvizekben szaporodó 

kétélt eket is (Weyrauch & Grubb 200Ő; Vignoli et al. 2007). Id szakos tavakban a csökken  

víztérfogat negatív hatással van a kétélt lárvák növekedési ütemére és átalakuláskor mért 

nagyságára (Wilbur 1987). A hatást számos, az intra- és interspecifikus versengéshez, a 

forráskimerítéshez, az anyagcsere-végtermékek felhalmozódásához, valamint a víz fizikai és 

kémiai paramétereinek megváltozásához kapcsolódó folyamat okozza (Wilbur 1987). Ezek 

végs  soron befolyásolják a lárvák túlélését, az átalakulás sikerét, illetve a feln ttkori túlélést 

is. Űár e tavak id szakos jelleg ek, vizsgálatunk során mégsem volt mód a hidroperiódus 

tesztelésére, mivel 2010 kiugróan nedves év volt, így a mintavétel során egyik sem száradt ki.  

Eredményeink szerint három faj (Rana dalmatina, Hyla arborea, Lissotriton vulgaris) 

el fordulása, valamint a fajgazdagság pozitív kapcsolatban volt a TV változóval, mely a tavak 

méretét, mélységét, árnyékoltságát és vízinövény-borítását tükrözi (korrelációs együtthatók a 

TV értékeivel: F: 0,ő71; M: 0,620; Á: –0,778; N: 0,6Ő9). A gyepi béka esetében azonban ez a 

kapcsolat negatív volt. Űár a gyepi béka gyakorinak számít Észak- és Nyugat-Európa nagy 

részén, magyarországi elterjedése lényegesen korlátozottabb (Dely 1967; Puky és mtsai. 

2005), amit okozhat az is, hogy a legtöbb él helyr l más kétélt fajok versengés, vagy 

interferencia útján kizárják (bár a szaporodási interferenciával kapcsolatos vizsgálataink 
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szerint az erdei békával szemben a gyepi béka a domináns faj, amelyet kevésbé érintenek a 

következmények, lásd → 2. rész. A forráskompetíció hatása azonban lehet ezzel ellentétes, 

akár a gyepi béka kizárását okozó, lásd Kishi et al. 2009). Terepi tapasztalataink is 

meger sítik, hogy e kétélt faj gyakran petézik kicsi, árnyékos, növényzet nélküli dagonyákba. 

Ennek egyik lehetséges oka, hogy a gyepi béka a víztestek fenekére helyezi egymással 

összetapasztott petecsomóit, így nincs szüksége benyúló ágakra, kövekre vagy vízi 

növényzetre, mint közeli rokonának, az erdei békának. Egy másik lehetséges ok, hogy a két 

faj szaporodása id ben és térben átfed, ami a gyepi béka számára el nyösebb végkimenetel  

szaporodási interferencia mellett további kompetícióhoz vezet az ebihalak között. Kutatásaink 

alapján e kicsi, sekély vizek nem a legkedvez bbek az erdei békának (bár az itt közölt modell 

a faj általános el fordulása miatt nem annyira er s, az abundancia-adatokkal végzett, itt nem 

tárgyalt elemzések szintén meger sítik ezt), így a gyepi béka ezeken a helyeken elkerülheti az 

er s kompetíciót. Ha ez igaz, a gyepi béka ebihalai jobban alkalmazkodhattak e sekély 

dagonyákban való kifejl déshez, amelyeknél a kiszáradás veszélye fokozottabb. Eddigi 

tapasztalataink alapján a gyepi béka ebihalak kelési és fejl dési sebessége is nagyobb, mint az 

erdei béka ebihalaké (Vági Ű. és Kovács T. személyes megfigyelés), de további kutatások 

szükségesek ennek meger sítéséhez.  

A vízi növényzet általi borítás szintén fontos komponense a tavakat jellemz  TV 

változónak. A kétélt ek számára számos el nnyel szolgál a vízi növényzet megléte: 

búvóhelyet biztosít a ragadozók ellen (lásd pl. Teplitsky et al. 2003), támasztékot ad a peték 

lerakásához (Ficetola et al. 2006; Tóth et al. 2011); és felületet kínál a bentikus algák és egyéb 

él bevonat (perifiton) fejl déséhez, amelyek táplálékot nyújtanak az ebihalaknak, így azok 

gyorsabb fejl désre képesek és hamarabb átalakulnak azon tavakban, ahol b séges a vízi 

növényzet, hiszen a táplálék hiánya gyakran korlátozza az ebihalak fejl dését a természetben 

(Smith 1983). A vizsgált fajok közül a vízi növényzet különösen fontosnak adódott a zöld 

levelibéka számára, melynek hímjei a s r  vegetációban alkotnak kórust, valamint a pettyes 

g tének, amelynek n sténye vízinövények levelébe csavarva rejti el petéit (pl.: Tóth et al. 

2011). Mindkét faj jelenléte er sen korrelált a TV változóval, amely a vízi növényzetet is 

magában foglalja. A fajgazdagság szintén pozitív kapcsolatban állt e változóval, így a tavak 

mérete és növényzeti borítása azon ritka fajok számára is fontosnak t nik, melyekre 

vonatkozóan fajszint  elemzést nem végeztünk.  

A szárazföldi környezet szintén befolyásolhatja a tavak mint él helyek tulajdonságait; 

a fák például csökkentik a leérkez  fény mennyiségét, ami indirekt módon befolyásolja a 

kétélt ek el fordulását a tavakban (lásd pl. Werner et al. 2007). Hagyományosan kezelt 
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mez gazdasági területeken végzett korábbi kutatások (Hartel et al. 2010a; 2010b) szerint a 

lombhullató erd k nagy kiterjedése nem korlátozza a kétélt ek el fordulását. Fragmentáltabb 

táji környezetben az erd k jelenléte egyenesen el segítheti bizonyos kétélt fajok 

fennmaradását (Herrmann et al. 200ő). Vizsgálatunk szerint a zöld levelibéka hajlamos 

elkerülni a magasan fekv , bükkössel körülvett tavakat. Ez valószín leg a faj magasabb 

h mérsékleti preferenciájával magyarázható. A fajgazdagság és a gyepi béka el fordulása 

pozitív összefüggést mutatott a gyertyános–tölgyesek, valamint a hegyvidéki kaszálók 

jelenlétével. A gyertyános–tölgyesek valószín leg kedvez  mikroklímát teremtenek (a 

bükkösöknél melegebbek, a cseres-tölgyeseknél nedvesebbek – Hortobágyi és Simon 1981), a 

kaszálórétek pedig gazdag rovarvilágukkal táplálkozóhelyként lehetnek jelent sek a kétélt ek 

számára. Azonban azt is meg kell jegyezni, hogy e két él helytípus közepes magasságokban 

fordul el  a vizsgálati területen, így a nagyobb fajgazdagságot az is okozhatja, hogy e 

magassági zónában a melegebb és h vösebb klímát preferáló kétélt fajok elterjedése átfed. 

Összességében tehát a kétélt fajok el fordulását els sorban a vízi környezetet 

jellemz  változók határozzák meg a vizsgálati területünkön. Az erdészet által fenntartott tavak 

elt nése két okból is súlyosan befolyásolná a kétélt eket: 1) a rendelkezésre álló, különböz  

tavak készletéb l nem tudnák optimálisan megválasztani a szaporodóhelyüket (lásd pl. Sinsch 

& Scheidel 199ő; Petranka et al. 200Ő); illetve 2) csökkenne a táji lépték  konnektivitás e 

„lép k -szer ” struktúrák elveszítése miatt (Hartel et al. 2010a). 

Vizsgálatunk szerint a legtöbb faj számára a nagy és s r  növényzet  tavak jelentik az 

ideális szaporodóhelyet, azonban a gyepi béka inkább a sekély, kisméret , árnyékos 

dagonyákat kedveli. Egyes fajok számára a szárazföldi környezet szintén nagy fontossággal 

bír a szaporodóhely megválasztásánál. A fizikailag struktúráltabb gyertyános–tölgyesek sok 

faj jelenlétére pozitív hatással vannak, és az erd kben a fafajok keveredését, így e szerkezeti 

tulajdonságokat is az erdészeti kezelés határozza meg. A kétélt populációk és fajok 

fennmaradása nagyszámú, változatos szaporodóhely fenntartásával és a környez  erd k 

diverzitásra törekv  kezelésével valósítható meg a leginkább. 
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2. rész: 
A szaporodási interferencia hatása két kétélt faj szaporodási 

sikerére 
 

2.1 Anyagok és módszerek 

2.1.1 A vizsgált fajok 

Az erdei béka (Rana dalmatina – Rd) és a gyepi béka (R. temporaria – Rt) egymással közeli 

rokonságban álló európai valódi békafélék (Ranidae) (Green & Űorkin 1993). Európai 

elterjedésük nagyrészt átfed, a Skandinávia északi részéig megtalálható gyepi béka él 

északabbra, az Észak-Franciaországtól a Űalkán-félszigetig el forduló erdei béka délebbre 

(Nöllert & Nöllert 1992). Mindkét faj közepes termet , az Rt egyedek nagyobbra n nek az Rd 

egyedeinél (Nöllert & Nöllert 1992). Explozívan szaporodó fajok (sensu Wells 1977), 

szaporodásuk sokszor egybeesik térben és id ben. A szaporodási id szak alatt az ivararány 

mindkét fajnál a hímek felé van eltolva, hiszen a hímek a teljes nászid szakot a 

szaporodóhelyen töltik, míg a n stények csak a peték lerakásáig maradnak a tóban. Kisebb 

egyeds r ségnél az erdei béka hímek territóriumot védenek és onnan szólnak, míg a gyepi 

béka hímek kórust képeznek, azonban nagyobb egyeds r ségnél az intenzív, tüleked  hím–

hím versengés kerül el térbe, mely során a hímek egymással birkózva próbálnak amplexusba 

kerülni a n stényekkel, illetve más hímeket a kedvez  pozícióból kiszorítani (Elmberg 1986; 

Ryser 1989a; Lesbarrères & Lodé 2002; Lodé et al. 200ő). Ahogy más békáknál is 

tapasztalták, az er s hím–hím versengés csökkentheti a szaporodási sikert (Űyrne & Roberts 

1999) és súlyos sérülésekhez, akár a n stény megfojtásához is vezethet (Davies & Halliday 

1979; Howard 1980; Hedengren 1987). A n stények nem képesek távol tartani maguktól az 

er szakos hímeket és az amplexusnak sem tudnak maguktól véget vetni. A két faj hímjei nem 

válogatják meg partnerüket, ami fajok közötti amplexusok kialakulását idézi el  (Reading 

198Ő; Hettyey & Pearman 2003). Mind az Rd, mind az Rt hímek kialakítanak amplexust a 

másik faj n stényeivel, és több napon át amlexusban is maradnak velük (személyes 

megfigyelés). A fajok közötti párzásokból származó peték nem indulnak fejl désnek (Hettyey 

A., személyes megfigyelés), ami lehet vé teszi, hogy számszer sítsük az idegen fajú nemi 

er szak hatását mind a természetes populációk szaporodási sikerére, mind kísérletes 

körülmények között az egyes n stények rátermettségére nézve. 
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2.1.2 Szaporodási interferencia az erdei és gyepi béka természetes populációiban 

2.1.2.1 Terepi adatgyűjtés 

Az el z  vizsgálat (→ 2.1) alapján 2ő szaporodóhelyet választottunk ki a Pilis területén, 

amelyekben a két faj együtt, de különböz  arányokban fordul el  (Vági Ű. és Kovács T., 

publikálatlan adatok). Annak érdekében, hogy felmérjük, az él  és élettelen környezet mely 

elemei befolyásolják a fajok közötti kölcsönhatást, a szaporodási id szak kezdetén minden 

tónak felvettük a méretét és a térbeli komplexitását. A tavak közelít leges méretét hossz- és 

szélességmérések alapján számoltuk, amelyeket lézeres távmér vel (Precaster Enterprises 

Co., Taichung, Taiwan) végeztünk. A tavakat elliptikus formájúnak tekintettük. A tavak 

térbeli komplexitását 10-es skálán osztályoztuk az alapján, hogy felszínük mekkora hányadát 

borítja növényzet, kövek vagy ágak. 

A tavakat kétnaponta kerestük fel 2012. március közepét l, a nászid szak kezdetét l április 

közepéig, az utolsó petecsomók lerakásáig, és az újonnan lerakott petecsomókat számozott 

szigetel szalag-zászlóval ellátott hurkapálcákkal jelöltük meg. Az egyes petecsomók 

helyzetét kézzel rajzolt térképvázlatokon rögzítettük. A petecsomók faji hovatartozásának 

meghatározásánál támpontot jelentett a petecsomó mérete, alakja, helyzete, valamint a 

zselatinszer  burok átlátszósága (az Rd petecsomók kisebbek, szabályosabb gömb formájúak, 

ágakhoz vagy vízi növényzethez vannak rögzítve a többi csomótól elkülönülten, zselatinos 

burkuk tiszta; míg az Rt csomók nagyobbak, szabálytalan alakjuk van, a tófenékre vannak 

lerakva aggregáltan a sekély részeken, zselatinos burkuk kezdetben tejszer en homályos). 

Minden petecsomóból négy, ő db petéb l álló mintát vettünk, hogy ezeket azonos 

körülmények között tartva összehasonlíthassuk a petecsomók megtermékenyülési sikerét. A 

petéket 1ő×10×7,ő cm-es m anyag dobozokba helyeztük körülbelül 0,ő l tóvízbe, lefedtük és 

a szárazon árnyékos helyre tettük. A petéket addig inkubáltuk, míg a fejl d  embriók 

világosan megkülönböztethet kké váltak az elhalt petékt l (3–10 nap, fajtól és h mérséklett l 

függ en). A fejl d  embriókat megszámoltuk és arányukat átlagoltuk az egy petecsomóból 

származó Ő mintában, így becsültük meg az eredeti petecsomó megtermékenyülési sikerét. 

Azért használtuk e módszert, mert az idegen fajú sperma által „megtermékenyített” pete is 

megfordul, azonban a fejl dés más jelét nem mutatja (Hettyey A., személyes megfigyelés). A 

petecsomók egy részének összevet  vizsgálata alapján a dobozokban keltetett minták 

megtermékenyülése nagyon jól egyezett a petecsomókéval. Mivel a korábbi évek során nem 

találkoztunk a két faj terméketlen hímjeivel a vizsgálati területen (Hettyey et al. 200ő; 2010; 

2011, → 2.1.3), feltételeztük, hogy egy vagy több más fajú hím volt érintett azon 

párzásokban, ahol a megtermékenyítési siker a petecsomókban alacsony maradt. A 
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megtermékenyülés megállapítása után a petéket és az embriókat visszahelyeztük a származási 

tavukba. A két faj által lerakott összes petecsomó számát használtuk a szaporodó egyedek 

mennyiségének becslésére. Ez a tényleges faj-abundancia durva közelítése, mivel a hímek 

száma általában felülmúlja a n stényekét, és az ivararány (és így az egy lerakott petecsomóra 

jutó hímek száma) eltérhet a populációk között. A pontos faji és ivari arányok megállapítása 

azonban csak az egyes tavak elkerítésével lett volna lehetséges, ebben az esetben viszont nem 

tudtunk volna ilyen nagy számú szaporodóhelyet bevonni a vizsgálatba. 

 

2.1.2.2 Statisztikai elemzés 

Az egyes tavaknál az Rt/Rd és Rd/Rt arányokat a két faj által lerakott petecsomók számát 

elosztva kaptuk meg. A fajabundancia-arányokon logaritmus transzformációt végeztünk, hogy 

linearizáljuk kapcsolatukat a megtermékenyítési sikerrel és elkerüljük a 

heteroszcedaszticitásból (a skála különböz  részein tapasztalható eltér  varianciából) ered  

esetleges problémákat. A két fajra vonatkozó egyeds r ségi becslést úgy kaptuk meg, hogy a 

lerakott petecsomók számát elosztottuk a tó felszínével. Minden Rd és Rt populáció 

megtermékenyítési sikerét fajonként külön átlagoltuk, és ezeket az átlagokat vittük be függ  

változóként az analízisbe. Űár a vegyes fajú amplexusokban a hímek nem tudnak 

megtermékenyülést elérni, nemcsak a 0% megtermékenyülés  petecsomók számára voltunk 

kíváncsiak az interferencia szempontjából. Az egy párzásban részt vev  több hím, a „kalóz” 

stratégiát folytató, szabad petecsomókat termékenyít  hímek, valamint a peterakás helyén 

fellelhet , szabadon úszó spermiumok akkor is okozhatnak némi megtermékenyülést, ha az 

els dleges párzótárs egy más fajhoz tartozó hím (Laurila & Seppä 1998, Lodé & Lesbarrères 

200Ő; Vietes et al. 200Ő). Valóban jelent s számú petecsomót találtunk alacsony, de nem zéró 

megtermékenyüléssel. A megtermékenyülést befolyásoló tényez k vizsgálatához általános 

lineáris modelleket (GLM) használtunk, melybe a tó méretét, térbeli komplexitását, a fajok 

abundancia-arányát és a vizsgált faj denzitását vittük be kovariánsként. A kezdeti modellbe 

bevittünk minden kettes interakciót, majd modellegyszer sítést alkalmaztunk (P>0,0ő esetén 

kivettük az adott változót vagy interakciót a modellb l), hogy elkerüljük a nem szignifikáns 

hatású változók által okozott problémákat (Reiczigel és mtsai. 2010). A modellegyszer sítés 

során kizárt változókra vonatkozó statisztikákat úgy számoltuk, hogy ezeket a változókat 

egyenként visszatettük a végs  modellbe. A modellreziduálisok minden tesztnél normál 

eloszlásúak voltak. A tesztek kétoldalúak voltak, a statisztikákat IŰM SPSS Statistics 20 

programmal számoltuk.  

 



WX

2.1.3 Az erdei béka hímjeinek és nőstényeinek interferenciára adott válasza 

2.1.3.1 Kísérleti elrendezés 

2008. március elején, a szaporodási id szak kezdetén a Pilis két populációjából (Ő7° Ő2’ É, 

19° 02’ K és Ő7° ŐŐ’ É, 19° 01’ K) gy jtöttük be a kísérleti állatokat (a két populáció 

közelsége miatt egyetlen mintaként használtuk a begy jtött egyedeket, nem tettünk közöttük 

különbséget). A hímeket és n stényeket kézzel fogtuk meg, miközben a tavakban random 

módon keresgéltünk alkonyat után. Az állatokat a kísérlet helyszínére szállítottuk, ami egy 

további, Rd és Rt populációknak otthont adó tó (Ő7° Ő3’ É, 19° 02’ K) mellett volt. Az 

egyedeket nemek szerint elkülönítve 3ő literes, tóvízzel megtöltött m anyag dobozokban 

tartottuk a kísérlet kezdetéig. Összesen Ő0 Rd n stényt, 1Ő0 Rd hímet és 20 Rt hímet 

gy jtöttünk. Minden egyednek 1 mm pontossággal lemértük a hosszát (SUL – snout-urostyle 

length, az orrcsúcs és a farokcsont disztális végének távolsága) vonalzóval, és 0,1 g 

pontossággal a tömegét digitális mérleggel, majd a hímeket további azonosítás céljából 

számozott szalaggal láttuk el a derekukon. Ez egy vastagabb cérnából állt, amire 1×1 cm-es 

ragasztószalagból számozott lapkát rögzítettünk. A jelölés nem okozott szemmel látható 

változást a hímek magatartásában. A kísérlet végén a jelölést eltávolítottuk, miel tt 

elengedtük a hímeket.  

A kísérlet 20 darab, 80 cm átmér j  és Ő0 cm mély m anyag dézsában zajlott, 

melyeket kb. 1ő cm vízzel töltöttünk fel, és maréknyi sáslevelet helyeztünk beléjük peterakási 

aljzatként és búvóhelyként. A tavakban, ahonnan a kísérleti állatokat begy jtöttük, a két faj 

el fordulási aránya (Rt:Rd) 1:2 és 1:20 között változott a korábbi években (személyes 

megfigyelés). Így a kísérleti felállásban a hímek aránya tükrözte a természetben, a fajok s r  

szaporodási gyülekezeteiben tapasztalhatót, amennyiben több volt az Rd hím, mint az Rt hím 

(Hettyey és mtsai. 2003, személyes megfigyelés). Az egyeds r ség szintén megfelelt a 

természetes populációkénak. Egymás után két körben végeztük el a kísérletet, az egyes körök 

néhány órával szürkület után kezd dtek. Minden dézsába 3 Rd hímet helyeztünk, miközben 

egy negyedik Rd hímet vagy egy Rt hímet a dézsák mellett fedett m anyag dobozokba 

raktunk, melynek mérete Ő8×3ő cm alapterület, 2ő cm magassággal. A dobozok körülbelül 1ő 

liter tóvizet tartalmaztak. Amikor a dobozban kialakult az amplexus, a párt áthelyeztük a 

dézsába a három Rd hímhez, így befolyásolni tudtuk a kezdeti amplexus fajösszetételét. Az 

amplexus kialakulásához szükséges id t feljegyeztük. A dobozokban nem történt petézés, s t 

a dézsákban is leghamarabb 8 órával az áthelyezés után következett be. Minden kísérleti 

egységet az els  órában 20 percenként, utána óránként ellen riztük. Felírtuk a n stény 

vízszintes és függ leges testhelyzetét, hogy megállapítsuk, rejt zködik vagy felt n en 
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viselkedik-e. Felírtuk azt is, hogy van-e amplexus, ha igen, mely hímmel (hímekkel), és hogy 

történt-e peterakás. A dézsákat óvatosan közelítettük meg, éjjel gyenge vörös fényt 

használtunk, hogy minimalizáljuk a kísérleti állatok zavarását.  

Amikor egy n stény petézett, a petéket kivettük. Ha 2 órán belül a n stény nem állt 

újra amplexusba, a kísérlet véget ért a dézsában, a kísérleti állatokat szabadon engedtük a 

befogás helyén. A mintaszám növelése érdekében nem vártuk meg, míg az összes n stény 

lepetézik, hanem 11ő órával a kezdés után, 11 órával az utolsó peterakás és őő órával az 

amplexusban lév  hímek legutolsó megfigyelt lecserél dése után lezártuk a kísérletek els  

körét. Kiürítettük a dézsákat, majd az els  körnél leírtak szerint lefolytattuk a kísérletek 

második körét. Ez a második kör 69,ő órán át zajlott, és 7 órával az utolsó peterakás, 8 órával 

az utolsó hímcsere után ért véget – a korábbi befejezés mellett egy hirtelen betör , de 

elhúzódó leh lést okozó hidegfront miatt döntöttünk, ami véget vetett a párzási aktivitásnak a 

környez  tavakban is (a kísérleti dézsák vize pedig éjjelre befagyott, így az állatok aktivitása a 

dézsákban is megsz nt).  

A petecsomóknak el ször lemértük a teljes tömegét, majd leválasztottunk róluk egy 

körülbelül 100 petéb l álló részt, és lemértük a tömegét annak is. E kisebb darabnak 

leszámoltuk a pontos peteszámát, és a tömegét elosztva ezzel megkaptuk egy pete átlagos 

tömegét. Ebb l pedig a teljes csomó tömegének ismeretében megbecsültük annak teljes 

peteszámát. E módszert a békákkal kapcsolatos kutatásoknál széles körben alkalmazzák (pl. 

Elmberg 1991), mivel nem kell az egész csomót petékre bontani, ami károsíthatná a fejl d  

embriókat. A megtermékenyítési siker megállapítása végett a 100 leszámolt petét 

laboratóriumba szállítottuk, ahol húszas csoportokban 12×1ő cm-es m anyag dobozokban 

helyeztük el ket, melyeket kevés, szell ztetett mesterséges lágy vízzel (RSW – American 

Public Health Association 198ő) töltöttünk meg. A százalékos megterményítési sikert néhány 

nap elteltével állapítottuk meg, amikor a fejl désnek induló embriók világosan 

megkülönböztethet vé váltak a terméketlen petékt l. A fejl d  embriókat a befogás helyén 

elengedtük.  

 

2.1.3.2 Statisztikai elemzés 

Az összesen Ő0 ismétlésb l három n stény nem állt amplexusba a m anyag dobozokban: két 

esetben Rd, míg egy esetben Rt hímmel. Ezeket a teszteket 3 nap elteltével felszámoltuk és 

kizártuk az összes elemzésb l. Négy Rt hím testmérete véletlenül nem lett lemérve, így a 

mintaszámunk Ő-gyel csökkent mindazon esetekben, amikor az Rt hímek testhossza (SUL) 

szerepelt az elemzésben. Két esetben a fajtárs hímmel történ  párzás 0%-os 
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megtermékenyüléshez vezetett, míg egy esetben egy látszólag idegen fajú hímmel 

bekövetkezett párzás után a megtermékenyülés 7Ő%-os volt. Mivel a kísérlet során nem 

figyeltünk meg közvetlenül peterakást, így csak találgatni tudjuk, hogy az els  két esetben a 

hímek otthagyták a n stényt röviddel a petézés el tt, míg a harmadik esetben valamelyik 

fajtárs hím leválthatta az Rt hímet és ez okozta a magas megtermékenyülést. Mivel ezek fel l 

nem lehetünk biztosak, e három esetet is kizártuk azon elemzésekb l, ahol ismernünk kell a 

peterakáskor párban álló hím faji hovatartozását. Végül, két kísérleti dézsából egy-egy hím 

megszökött, két esetben pedig az amplexusban lév  hím otthagyta a n stényt, mintha már 

nem lenne benne pete. A hímek versengésére vonatkozó elemzésekb l ezeket az eseteket is 

kizártuk, így ezeknél a végs  mintaszám 30-nak adódott. 

A kezdeti modellekbe bevittünk minden kettes interakciót, majd modellegyszer sítést 

alkalmaztunk (Reiczigel et al. 2010), hogy elkerüljül a túlparametrizálást és a nem 

szignifikáns modell-összetev k okozta estleges hibákat (Engqvist 200ő). A statisztikákat az 

IŰM SPSS Statistics 1ő.0 és 20 programmal számoltuk. Az LMM-eket és a GZLMM-eket R 

környezetben (3.1.1 verzió), az „nlme” csomag „lme” függvénye, illetve az „lmeŐ” csomag 

„glmer” függvénye segítségével futtattuk.  

 

A nőstények viselkedési válasza 

A n stények válaszának vizsgálatánál függ  változóink a következ k voltak: a megfigyelések 

száma, amikor a pár a víz alatt rejt zött; a megfigyelések száma, amikor a pár elmozdult 

korábbi pozíciójához képest; az amplexus kezdetét l a petézésig eltelt id  a petézéssel véget 

ért párzásoknál; az amplexusban lév  hím lecserél dése; a lerakott peték száma és a peterakás 

bekövetkezte. 

A fenéken való rejt zködés és az úszási aktivitás vizsgálatakor az éjjel gy jtött 

adatokra szorítkoztunk, mivel nappal a párok rendszerint meneküléssel reagáltak 

közeledésünkre, és a párzási aktivitás a természetben is éjjel a legmagasabb. Elemzésünket 

tovább sz kítettük a második éjszakára, amikorra az állatok már hozzászoktak a kísérleti 

körülményekhez, de a legtöbb n stény még nem rakott petét. Kizártunk az elemzésb l hat 

olyan esetet, ahol az amplexusban lév  hím lecserél dött ez alatt az id  alatt, mivel el akartuk 

kerülni az abból adódó pszeudoreplikációt, hogy ugyanazon n stény adatai a csere el tt és 

után nem függetlenek egymástól. Így összesen 17 ismétlésünk volt az els  kísérleti körb l és 

1Ő a második körb l. Mivel (1) a fenéken töltött id  negatívan korrelált az úszási aktivitással 

(Spearman korreláció: rS = 0,48; N = 31; P = 0,006), (2) a fenéken töltött id t és az úszási 

aktivitást feltehet leg egyaránt a nagyobb méret  n stény viselkedése határozta meg és (3) 
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feltételezésünk szerint ezek a viselkedési elemek együtt határozták meg a pár felt n ségét, 

ezen változókra f komponens-analízist (PűA) végeztünk. Az els  komponens (Pű1) a teljes 

variancia 81%-át magyarázta és er sen korrelált mind a fenéken töltött id vel, mind az úszási 

aktivitással. A fenéken töltött id  negatívan, míg az úszási aktivitás pozitívan korrelált a Pű1 

értékeivel (r=–0,9; illetve r=0,9). Így a Pű1 értékeit a „felt n  viselkedés” mér számaként 

használtuk. Annak érdekében, hogy meghatározzuk, hogy az idegen fajú hímmel párba állt 

n stények felt n bben viselkednek-e, GLM-eket használtunk, melyben a „felt n ség” volt a 

függ  változó, a hím faja és a kísérleti kör rögzített faktor, míg a n stény testtömege 

kovariáns. Annak kiderítésére, hogy a felt n bben viselked  n stény amplexusban lév  hímje 

nagyobb valószín séggel lecserél dik-e, logisztikus regressziót alkalmaztunk. A hím 

lecserél dése volt a bináris válaszváltozó, a hím faja és a kísérleti kör kategorikus kovariáns, 

míg a n stény testtömege folytonos kovariáns. Kizártuk azokat a próbákat, ahol két peterakás 

történt, mivel nem világos, hogy a peterakást követ  hímcseréket a n stény felt n  

viselkedése, maga a peterakás vagy az amplexusban lév  hím csökken  érdekl dése váltotta-e 

ki. 

A peterakásig eltelt id t GLM-ekkel elemeztük. A peterakással végz d  amplexusok 

hossza volt a függ  változó, a hím faja és a kísérleti kör rögzített faktor, míg a n stény 

testtömege kovariáns. Annak érdekében, hogy kiderítsük, hogy a petézés késleltetése 

el segítette-e a hím lecserélését, logisztikus regressziót végeztünk, melyben a hímcsere 

bekövetkezte volt a függ  változó, az amplexusban lév  hím faja kategorikus kovariáns és a 

cserére rendelkezésre álló id  (az amplexus ideje a petézésig vagy a kísérleti kör végéig) 

folytonos kovariáns. Ebb l az elemzésb l kizártuk azon eseteket, ahol többszöri peterakás 

történt, mivel ez a n stények számára egy másféle stratégiát jelenthet az idegen fajú nemi 

er szak kezelésére. 

 A lerakott peték számát a következ képpen elemeztük: a peték relatív száma 

(peteszám / n stény testtömeg) volt a függ  változó, a hím faja és a kísérleti kör rögzített 

faktor és a peterakásig eltelt id  kovariáns a lineáris kevert modellben (LMM). Az egyes 

kísérleti egységek sorszámát random faktorként beágyaztuk a kísérleti kör változóba, hogy 

elkerüljük a többszöri petézésb l adódó pszeudoreplikációt. Az ismételt petézések mintázatát 

Fisher-féle egzakt teszttel elemeztük. A kezdeti modellekbe beépítettünk minden kettes 

interakciót, majd modell-egyszer sítést alkalmaztunk. Minden teszt kétoldali volt. A 

statisztikai értékelést SPSS 1ő.0 for Windows (SPSS Inc., űhicago, IL, USA) programmal 

végeztük.  
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A hím–hím versengés vizsgálata 

Az Rd hímek kisebbek voltak, mint az Rt hímek [Rd SUL: őő,9 ± 0,91 mm; Rt SUL: 78,13 ± 

1,88 mm (átlag ± standard hiba)], mi azonban kíváncsiak voltunk mind a hímek faji 

hovatartozásának, mind testméretének hatására a versengés kimenetelében. Ennek érdekében 

a SUL értékekb l standardizált értékeket számoltunk a két fajnál külön, és ezeket használtuk a 

relatív (fajtársakhoz viszonyított) hímméret mér számaként. A párbaállási gyorsaság 

varianciájának elemzéséhez általánosított lineáris modellt (GZLM) használtunk Poisson-

hibaeloszlással és identity-illeszt függvénnyel. Az amplexusig eltelt id t rang-

transzformáltuk, ez volt a függ  változó, a kísérleti kör sorszáma és a hím faji hovatartozása 

rögzített faktor volt, a hím relatív testhossza és a n stény testhossza pedig kovariánsként 

szerepelt az elemzésben. 

Lineáris kevert modellekkel (GMM) vizsgáltuk, hogy a kezdetben párba állt hímek 

milyen tulajdonsága befolyásolja azt, hogy mennyi ideig képesek amplexusban maradni. 

Mivel a peterakással végz d  kísérleti egységeknél a hímeknek kevesebb ideig kellett 

amplexusban maradniuk, mint azoknál, ahol nem történt petézés, a peterakással végz d  

eseteket nem használtuk fel ennél az elemzésnél, így 22 ismétlésünk volt. A varianciák 

homogenizálásának és a modell-reziduálisok normál eloszlásúvá tételének érdekében az 

amplexus-hosszok logaritmus-transzformált értékeit vittük be függ  változóként az 

elemzésbe. A hím faji hovatartozása rögzített faktorként szerepelt, míg a kezdeti amplexust 

létesít  hím testhossza, valamint a n stény testhossza kovariánsként került az elemzésbe.  

Annak elemzésénél, hogy a hímeknek milyen tulajdonságai segítik el  az 

amplexusban lév  versenytársak leváltását, arra a 17 kísérleti egységre kellett 

támaszkodnunk, ahol bekövetkezett hímcsere. A pszeudoreplikáció elkerülése érdekében csak 

az els  cseréket vettük figyelembe. Általánosított lineáris kevert modelleket (GZLMM) 

használtunk binomiális hibaeloszlással és logit illeszt függvénnyel; a modelleket likelihood-

ratio tesztekkel hasonlítottuk össze. A hímek leváltási sikerét vittük be függ  változóként, a 

hím testhosszát, valamint ennek interakcióit a kör sorszámával és a kezdeti amplexust létesít  

hím faji hovatartozásával rögzített faktorként, a kísérleti egység kódja random faktorként 

szerepel. Az adatok struktúrája nem tette lehet vé, hogy megvizsgáljuk a kezdeti amplexust 

létesít  hím relatív testhosszának, illetve a n stény testhosszának hatását a verseng  hímek 

sikerességére, mivel ezek a változók minden kísérleti egységen belül azonos értéket vettek fel, 

ugyanakkor a kísérleti egységek között mind különböztek. 
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2.2 Eredmények 

2.2.1 Szaporodási interferencia az erdei és gyepi béka természetes populációiban 

Az Rd minden tóban jelen volt, míg az Rt három helyszínr l hiányzott. A Rt/Rd arány 0 

(nincs Rt) és Ő,ő6 között változott (3. ábra). A két faj tömegessége nem korrelált egymással 

(Pearson korreláció, R = 0,03; P = 0,89). 

 

 

3. ábra. A vizsgált tavak elhelyezkedése és fajtömegességi arányai. A pontok jelölik a tavak helyét, a 

kördiagramok a fajok abundanciájának arányát. A világosszürke terület a Pilis–Visegrádi-hegység, a sötétebb 

szürke szalag a Duna vonala. A betét-térképen a vizsgálati terület Magyarországon belüli elhelyezkedése látható. 

 

Az Rd petecsomók megtermékenyülése függött a fajok tömegességi arányától és a tó térbeli 

komplexitásától (GLM; tavak térbeli komplexitása: B = −0,408; SE = 0,184; F1,20 = 4,91; P = 

0,039; Rt/Rd arány: B = −81,98; SE = 21,69; F1,20 = 14,28; P = 0,001), de a térbeli 

komplexitás és az abundancia-arányok interakciója ugyancsak szignifikáns volt (F1,20 = 11,7; 

P = 0,003; 4. ábra). A megtermékenyítési siker pozitívan korrelált a tó méretével (B = 0,022; 

SE = 0,009; F1,20 = 6.53; P = 0,019) és nem volt kapcsolatban az Rd denzitással (F1,19 = 0,029; 

P = 0,87). A további kettes interakciók nem voltak szignifikánsak (minden P > 0,26). A tavak 

térbeli komplexitása és a fajok tömegességi aránya közötti szignifikáns kapcsolat alaposabb 

vizsgálata érdekében a tavakat komplexitás alapján két kategóriába soroltuk, a magasabb 
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érték  (térbeli komplexitási index ≥ 30%) kategóriába 12 tó, az alacsonyabb érték be (térbeli 

komplexitási index < 30%) 13 tó tartozott. A tavak e két csoportját külön elemeztük. Ennek 

alapján a kis térbeli komplexitású tavaknál az Rd petecsomók átlagos megtermékenyülése az 

Rt tömegességének növekv  arányával csökkent (B = −44,28; SE = 16,39; F1,11 = 7,3; P = 

0,021), míg a nagyobb térbeli komplexitású tavakban hiányzott ez az összefüggés (F1,10 = 

0,006; P = 0,9Ő; egy adatpont kizárása, ami Rt nélküli, de alacsony megtermékenyülési 

sikerrel jellemezhet  tavat jelölt, érdemben nem változtatta meg az eredményeket).  

 

 

4. ábra. A Rana temporaria  (Rt) és R. dalmatina  (Rd) fajok tömegességi arányának és az Rd petecsomók 

átlagos megtermékenyítési sikerének kapcsolata 2ő természetes populációban. A könnyebben értelmezhet  

ábrázolás céljából a tavakat térbeli komplexitásuk alapján két csoportra osztottuk, hogy láthatóvá váljon a térbeli 

komplexitás és a fajabundancia-arányok interakciójának szignifikáns hatása. A határ 30%-os komplexitási 

indexnél van, így kaptunk két, közel azonos nagyságú tómintát. A fekete pontok és a folytonos vonal jelzi a kis 

térbeli komplexitású tavakat, az üres pontok és a pontozott vonal pedig a nagyobb térbeli komplexitású tavakat. 

Egy pont kizárása, mely alacsony átlagos megtermékenyülési sikerrel jellemezhet , de Rt-t l mentes tavat jelent, 

érdemben nem változtat az eredményeken. 

 

A Rt esetében a megtermékenyülési siker egyik kovariánstól sem függött (tóméret: F1,20 = 

2,32; P = 0,1Ő; a tó térbeli komplexitása: F1,20 = 0,54; P = 0,Ő7; fajok tömegességi aránya: 
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F1,20 = 0,51; P = 0.Ő8; Rt denzitás: F1,20 = 1,23; P = 0,28), és a kettes interakciók egyike sem 

volt szignifikáns (minden P > 0,14).  

 

 

5. ábra. A felszínen töltött id , az úszási aktivitás, valamint a pár felt n ségének az el bbiekb l kombinált 

mércéje (átlag + 1 SE). A könnyebb értelmezhet ség kedvéért a víz alá rejt zés helyett a felszínen lebegést 

tüntettük fel, az úszási aktivitás pedig azon megfigyelések százalékos aránya, amikor a pár a legutóbbi 

megfigyelés óta elmozdult. Az összesített felt n ségi index grafikus megjelenítése kedvéért az el z  két 

változón végzett PűA els  f komponensének értékeib l százalékos értékeket számoltunk oly módon, hogy a 

minimális értéket hozzáadtuk minden értékhez, majd elosztottuk az értékek terjedelmével (range). A sötét 

oszlopok az idegen fajú hímmel párba állt n stényeket jelentik, a világos oszlopok a fajtárs hímmel párba állt 

n stényeket. 

 

2.2.2 Az erdei béka nőstények válaszának kísérletes vizsgálata 

A n stényeknél nem figyeltünk meg az eleresztésüket kiváltó hangjelzést sem a kísérletben, 

sem a természetes populációkban. Az amplexusban lév  párok felt n  viselkedését elemezve 

(a rejt zés és az úszási aktivitás kombinációja, → 2.1.3.2) sem a hím fajának (GLM: F1,29 = 

0,63; P = 0,43; 5. ábra), sem a párzási körnek (F1,29 = 2,52; P = 0,12), sem a kett  

interakciójának (F1,27 = 0,39; P = 0,54), sem a n stény testtömegének (F1,29 = 0,62; P = 0,44). 

nem volt szignifikáns hatása. A pár „felt n sége” nem befolyásolta annak esélyét, hogy a 
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hímet végül leváltották-e az amplexusban (logisztikus regresszió: Wald χ2 
= 1,63; N = 29; P = 

0,2). A kés bbi hím-váltások valószín ségét nem befolyásolta sem a n stény testtömege 

(Wald χ2 
= 0,51; N = 29; P = 0,47), sem a párzási kör (Wald χ2 

= 0,29; N = 29; P = 0,59), sem 

a hím faji hovatartozása (Wald χ 2 
= 0,29; N = 29; P = 0,59), sem a fentiek közül bármelyik 

kett  interakciója (minden P > 0,2).  

A peterakásig eltelt id  függött a hím típusától: az idegen fajú hímmel amplexusba állt 

n stényeknél több id  telt el a petézésig, mint a fajtárs hímekkel párosodóknál (GLM: F1,12 = 

8,77; P = 0,012; 6. ábra). A második párzási körben átlagosan hamarabb petéztek a 

n stények, mint az els ben (F1,12 = 26,88; P < 0,001). A n stény testtömege ugyancsak 

szignifikáns pozitív hatással bírt (F1,12 = 5,49; P = 0,037). A hím faji hovatartozásának és a 

n stény testtömegének interakciója marginálisan szignifikáns volt (F1,11 = 3,51; P = 0,088), 

míg az egyéb interakciók nem befolyásolták a peterakás id zítését (minden P  > 0,2). 

Logisztikus regresszió alapján a hím faji hovatartozásának hatása volt a hím lecserél désének 

valószín ségére (az Rd hímeket 17-b l 13 esetben váltották le, míg az idegen fajú hímeket 1Ő-

b l mindössze 3-szor; Wald χ2 
= 8,17; N = 31; P = 0,004), a késleltetett peterakásnak 

ugyanakkor erre nem volt hatása (Wald χ2 
= 0,77; N = 31; P = 0,38). A hím faji 

hovatartozásának és a peterakás késleltetésének interakciója marginálisan szignifikáns 

hatással volt a hím lecserélésének valószín ségére (Wald χ2 
= 3,69; N = 31; P = 0,055).   

 

 

6. ábra. A peterakáshoz vezet  amplexusok hossza (átlag + 1 SE) idegen fajú és fajtárs hímekkel. 
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A n stények a testtömegükhöz képest kevesebb petét raktak le idegen fajú hímmel párosodva, 

mint fajtárs hímmel (LMM: F1,17 = 10,2; P = 0,005; 7. ábra), és a második párzási körben 

több petét raktak, mint az els ben (F1,15 = 5,6; P = 0,032). A n stények akkor is több petét 

raktak, amikor az adott hímmel való amplexus hosszabb ideje tartott (F1,15.9 = 7,64; P = 

0,014). A peterakásig eltelt id  és a hím faji hovatartozásának interakciója marginálisan 

szignifikáns volt (F1,14.8 = 3,7; P = 0,075). Az összes többi kettes interakció nem volt 

szignifikáns (minden P > 0,2).  

 

 

7. ábra. Relatív peteszámok (átlag + SE) idegen fajú és fajtárs hímekkel párzó Rt n stényeknél. Mivel a 

peteszám er sen korrelált a testtömeggel, az elemzésekben a testtömegre vonatkoztatott relatív peteszámot 

használtuk. 

 

Végül, ismételt peterakást figyeltünk meg hatból három olyan esetben, amikor a n stény 

idegen fajú hímmel kezdte meg a petézést, azonban egyszer sem történt ilyen a fajtárs hímmel 

petéz  n stények esetében (N = 13). Ez a mintázat szignifikánsan eltért a random eloszlástól 

(Fisher-féle egzakt teszt: χ1
2 

= 6,5; P = 0,031; 8. ábra). Az ismételt petézések a következ  

módon zajlottak: miután a n stények leraktak ő9, 296, illetve 78ő petét az Rt hímmel, az Rt 

hímet leváltotta egy Rd hím, amellyel a n stények 2, 2, illetve 7 órával kés bb leraktak 

további 880, 7Ő3, illetve 207 petét. Egy további esetben az idegen fajú hím amplexusban 

maradt, miután a n stény lerakott 1089, majd Őő órával kés bb újabb 20 petét. A második 

petecsomó kis mérete miatt ezt az esetet nem tekintettük ismételt petézésnek, noha az 

elemzésbe történ  bevonása tovább er sítené eredményeinket.  
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8. ábra. Azon alkalmak száma, amikor az Rd n stény petét rakott azzal a fajtárs vagy más fajhoz tartozó 

hímmel, amellyel eredetileg párba állt. Az oszlopok jelentik a peterakási események számát, a szürke terület jelzi 

azon eseteket, amikor ismételt peterakás történt. A szaggatott vonalak jelzik az ismételt peterakás várt 

gyakoriságát random eloszlás esetén. 
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9. ábra. A hím–hím versengéses kísérlet eredménye azon esetekben, amikor (a) az Rd n stények eleinte fajtárs 

hímmel lettek párba állítva; illetve amikor (b) az Rd n stények eleinte Rt hímmel lettek párba állítva. A 

százalékos megoszlásokat azon tesztek alapján kalkuláltuk, amikor a n stény amplexusba állt, és ismert volt, 

hogy a petézés során mely hímmel volt amplexusban. Az abszolút mintanagyságok zárójelben olvashatók.  
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2.2.3 A hím–hím versengés kísérletes vizsgálata 

A két faj különbözött a párbaállás gyorsaságában (GZLM: LR χ2
 = 35,27; N = 37; P < 0,001), 

ami a két párzási kör között is különböz  volt (LR χ2
 = 14,85; N = 37; P  < 0,001). Azonban 

szignifikáns volt a kett  interakciója is (LR χ2
 = 35,44; N = 37; P  < 0,001), hiszen az els  

kísérleti körben nem volt különbség a két faj hímjei között, azonban a második körben az Rd 

hímek lassabban álltak párba, mint az Rt hímek, melyek megtartották gyorsaságukat (10. 

ábra). A párbaállási gyorsaság nem függött a hímek relatív testméretét l (LR χ2
 = 1,54; N = 

33; P = 0,22), valamint a n stény méretét l sem (LR χ2
 = 0,27; N = 37; P = 0,6). A többi 

kettes interakció nem volt szignifikáns (minden P  > 0,13). 

 

 

10. ábra. A párbaállásig eltelt id  (“párbaállási gyorsaság”) a két faj hímjeinél az els  és a második kísérleti kör 

kezdeti amplexusainál. Üres körök: Rt hímek; fekete körök: Rd hímek. Transzformálatlan adatok, (átlag ± SE). 
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Azon kísérleti egységekben, ahol peterakás nem történt, a hímek relatív testmérete nem 

befolyásolta, hogy meddig voltak képesek amplexusban maradni (LMM, F1,17 = 1,01; P = 

0,33). Az Rt hímek ugyanakkor tovább tudták védeni a pozíciójukat, mint az Rd hímek (F1,17 

= 23,47; P < 0,001), ezenkívül a hímek faji hovatartozásának és relatív testméretének 

interakciója is szignifikáns volt (F1,17 = 8,2; P = 0,011): a nagyobb Rd hímek tovább tudtak 

amplexusban maradni, mint kisebb fajtársaik (LMM csak az Rd hímekre: F1,10 = 11,81; P = 

0,006), míg az Rt hímeknél ilyen összefüggést nem figyeltünk meg (LMM csak az Rt 

hímekre: F1,6 = 1,39; P = 0,28; 11. ábra). A n stény méretének hatása (F1,16 = 1,45; P = 0,25) 

és a többi kettes interakció nem volt szignifikáns (minden P  > 0,7). 

 

 

11. ábra. A kezdeti amplexust létesít  hímek testhosszának (SUL) kapcsolata az amplexus relatív (a kísérleti kör 

egészéhez viszonyított) hosszával a két fajnál. A két kísérleti kör hossza különbözött, ezért szükséges együttes 

bemutatásukkor a relatív hosszúság ábrázolása. Üres körök: Rt hímek; fekete körök: Rd hímek. A függ leges 

tengely skálázása logaritmikus. 
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A nagyobb Rd hímek több sikerrel váltották le amplexusban lév  versenytársaikat, mint 

kisebb fajtársaik (GZLMM, LR χ2
 = 12,82; N = 17; P  < 0,001; 12. ábra), de csak abban az 

esetben, amikor a kezdeti amplexust is Rd hím létesítette. Amikor Rt hímet kellett leváltani, a 

verseng  Rd hímek mérete nem játszott szerepet sikerességükben (verseng  hím mérete és 

kezdeti amplexust létesít  hím faji hovatartozása közötti interakció hatása: LR χ2
 = 14,04; N = 

17; P  < 0,001). A kísérleti köröknek szignifikáns hatása nem volt (LR χ2
 = 0,19; N = 17; P  = 

0,91).  

 

 

12. ábra. A kezdeti amplexust létesít  hímek faji hovatartozásának és a verseng  hímek testhosszának (SUL) 

összefüggése a hímcserék sikerességével. Üres négyzetek: a versengésben sikertelen Rd hímek; fekete 

négyzetek: az els  hímet sikerrel leváltó Rd hímek. Transzformálatlan adatok (átlag + SE). 
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2.3 Értékelés 

2.3.1 Szaporodási interferencia az erdei és a gyepi béka természetes populációiban 

A két faj relatív tömegessége jól látható hatással volt az erdei béka (Rd) megtermékenyítési 

sikerére a faj természetes populációiban. A gyepi béka (Rt) relatív számosságának 

növekedésével a populáció-szint  megtermékenyítési siker 80% körüli értékr l körülbelül 

Ő0% körülire csökkent az Rd petecsomóknál. Úgy t nik azonban, hogy a szaporodási 

interferencia erejét és következményeit befolyásolja a tavak térbeli komplexitása. Azon 

tavaknál, ahol a vízfelszínt kevés elrejt zést lehet vé tév  struktúra tagolja, az interferencia 

befolyásolja az Rd peték átlagos megtermékenyülési sikerét, míg a vízi növényzet, sziklák és 

farönkök által tagolt tavakban ezt a hatást nem sikerült kimutatnunk. Végül, az Rt petecsomók 

nem t nnek érintettnek az interferencia által, így a vizsgált fajok közötti kölcsönhatás és 

annak következményei aszimmetrikusaknak adódtak.  

A szaporodási interferencia természetes körülmények között kimutatható hatásai 

meger sítik a korábbi kísérleti eredményeket (Hettyey & Pearman 2003), míg annak 

megfigyelése, hogy e hatásokat a különböz  környezeti faktorok módosíthatják, igazolja azon 

korábbi tanulmányokat, melyek szerint a kísérleti körülményekb l csak bizonyos 

megkötésekkel lehet következtetni a természetben zajló folyamatokra (Verrel 1990; Skelly 

2002; Bezemer & Mills 2003; Joron & Brakefield 2003; Ficetola & De Bernardi 2005). 

Egyebek mellett a nagyobb térbeli komplexitás és nagyobb rendelkezésre álló tér lehet séget 

teremthet a reproduktív szegregációra. Eredményeink meger síteni látszanak e hipotézist, 

hiszen nem tapasztaltuk az Rd megtermékenyítési sikerének növekedését az Rt arányának 

növekedésével olyan tavakban, ahol nagyobb volt a térbeli komplexitás. A megfigyelt 

mintázat mögötti mechanizmus az lehet, hogy az egyszer bb struktúrájú tavakban a 

n stényeket nagyobb valószín séggel közelíti meg egyszerre sok hím, köztük a másik fajhoz 

tartozók is, míg a rejt zködési lehet ségeket nyújtó tavakban a két faj párzása jobban el tud 

különülni. Mindazonáltal meg kell jegyeznünk, hogy azon tavak közül, melyek magasabb 

térbeli komplexitást mutattak, a mi mintánkban kevés olyan szerepelt, ahol a fajarány er sen 

az Rt felé volt eltolva (3–4. ábra), noha Hettyey és Pearman (2003) predikciója alapján a 

párzás el tti reproduktív izoláció csak meglehet sen eltolt fajarányoknál sz nik meg. 

Vizsgálatunk mintaszáma nem tette lehet vé, hogy megállapítsuk a fajarányok és az átlagos 

megtermékenyítési siker kapcsolatát leíró függvény pontos alakját a természetes 

populációkban, és nem lehet kizárni, hogy a szaporodási interferenciának a s r  növényzet  

tavakban is van hatása a megtermékenyítési sikerre. A tóméret megtermékenyülésre gyakorolt 

pozitív hatása ugyanakkor aláhúzza a két faj közötti térbeli elkülönülés fontosságát. E 
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következtetést némileg gyengíti, hogy a tóméret hatása a fajok tömegességi arányától 

függetlenül volt meghatározó. 

A szaporodási interferencia hatása a vizsgált fajpárnál aszimmetrikus. Míg az Rt 

petecsomók átlagos megtermékenyülési sikerét nem befolyásolta a másik faj tömegességi 

aránya, az Rd kisebb megtermékenyülési sikert ér el az Rt megnövekv  aránya mellett a 

szegregációra kevesebb lehet séget nyújtó tavakban. Az aszimmetrikus szaporodási 

interferenciára a szakirodalom b ségesen szolgál példákkal (pl. Fujimoto et al. 1996; Marshall 

et al. 2006; Hochkirch et al. 2007). A jelenséget a szaporodási és ökológiai bélyegekben lév  

különbségek, például a válogatósság különböz  foka (Wirtz 1999) vagy testméretbeli 

különbségek okozhatják (Luddem et al. 200Ő; Schmeller et al. 200ő; Suzuki et al. 200ő). Az 

Rd–Rt rendszerben az aszimmetria f  oka alighanem a hímek kompetitív képességeiben 

keresend : az Rd hímek nem képesek eltávolítani az amplexusból a nagyobb Rt hímeket, míg 

az Rt hímek képesek erre az Rd hímekkel szemben (→ 2.2.3; → 2.3.3). Ezen kívül a nagyobb 

Rt n stények feltehet en hatékonyabban verik vissza a más fajú hímek párzási kísérleteit, 

mint a kisebb Rd n stények (Űruning et al. 2010). A szaporodási interferencia aszimmetrikus 

hatásainak másik magyarázata a koegzisztencia aggregációs modelljeiben keresend  (Ives 

1988; Kuno 1988). Az aggregáció megnövelheti a szaporodási interferenciában érintett faj 

rátermettségét, mivel csökkenti a más fajú egyedekkel való találkozás valószín ségét 

(Westman et al. 2002; Hettyey & Pearman 2003; Ficetola & De Űernardi 200ő; Gröning et al. 

2007). A miáltalunk vizsgált rendszerben csakugyan a szaporodási interferencia által nem 

befolyásolt Rt alkot s r  kórusokat a szaporodóhelyen, míg a territoriális, a tavakban 

egyenletesen eloszló Rd megsínyli az interferencia következményeit. Ez a jelenség ugyancsak 

hozzájárulhat a megtermékenyülési mintázatban megnyilvánuló aszimmetriához. 

A szaporodási interferenciának egyéb következményei is lehetnek, mint a populációs 

szinten lecsökken  megtermékenyítési siker. Űár az interferencia nem csökkenti le a 

szaporodási sikert az Rt-nél, az egyes Rt hímek érintettek lehetnek. Az Rt hímek a legtöbb 

farkatlan kétélt faj hímjeihez hasonlóan (Reading 198Ő; Engeler & Reyer 2001; Marco & 

Lizana 2002; Hettyey et al. 2005) hosszas amplexusba bocsátkozhatnak más fajú 

n stényekkel, aminek egyedi szint  következményeit a hímversengés kiértékelésénél 

tárgyaljuk (→ 2.3.3). Ennek következményeként ugyanakkor csökken a szaporodásban aktív 

hímek effektív populációmérete, ami a következ  generációban lecsökkent populációs szint  

genetikai változatosságot, genetikai palacknyakhatást okozhat (űonner & Hartl 200Ő), 

Továbbá, a hímek id szakos elt nése a potenciális nemz k készletéb l (vagyis amikor idegen 

fajú n sténnyel vannak amplexusban) a szaporodási rendszert a párzásban sikeres hímek 
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genetikai min ségének szempontjából a random párba állás felé tolhatja el, ami tovább 

lassíthatja az evolúciós adaptációk terjedését és genetikai sodródáshoz vezethet. Vagyis, 

amennyiben egy populációt nem érintenek a reproduktív interferencia azonnali hatásai (a 

kisebb szaporulat), a csökkent evolvabilitás révén hosszabb távú következmények is 

felléphetnek. 

Azt is vártuk, hogy a populáció egyeds r sége mindkét fajnál befolyásolja a 

megtermékenyítési sikert, mert a potenciális partnerek elérhet sége és az intraspecifikus hím–

hím versengés er ssége függhet a populációdenzitástól (Gröning et al. 2007; Hochkirch et al. 

2007). Ennek ellenére egyik fajnál sem találtunk kapcsolatot a populációdenzitás és a 

megtermékenyítési siker között. Az Rt esetében ennek hátterében részben a faj jellegzetes 

szaporodási viselkedése állhat: a hímek s r , lek-szer  kórusokból szólnak, és gyakorlatilag 

az összes petecsomót a kórusokon belül rakják le. Ebb l következ en, még ha egyes Rt hímek 

aktívan keresnek is n stényt a kórusokon kívül és egy tavon belül több kórus is kialakul, a 

tóra jellemz  átlagos egyeds r ség nem jellemzi jól a szaporodási csoportosulásain belül 

tapasztalható tényleges értékeket, különösen a nagyobb tavaknál. Az Rd esetében, ahol a 

hímek territoriálisak és az egész vízfelszínen egyenletesen elszórva szólnak, az általunk 

számolt denzitás értékek jobban jellemezhetik a partnerek elérhet ségét és az intraspecifikus 

versengés er sségét. Mindazonáltal további vizsgálatok szükségesek, hogy megfigyelésünket 

meger sítsék, valamint hogy tisztázzák, milyen körülmények között fontos az egyeds r ség a 

reproduktív interferencia kimenetelének meghatározásában.  

Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy bizonyítékot találtunk arra, hogy a szaporodási 

interferencia képes negatívan befolyásolni a populáció szint  szaporodási sikert természetes 

körülmények között is (hasonló eredményekért lásd Kruuk et al. 1999; Pfennig & Simovich 

2002). Ez a jelenség szerepet játszhat az alárendelt faj populációinak túlélésében, és 

lassíthatja az új él helyek kolonizációját, mivel a kolonizálók általában kis denzitással 

jelennek meg (Kuno 1992, Rhymer & Simberloff 1996; Hochkirch et al. 2007). Az ilyen fajok 

közötti kölcsönhatások gyakorisága és súlyossága valószín leg növekedni fog, ha a 

klímaváltozás hatására változik a fajok elterjedési területe (Parmesan & Yohe 2003). 

Ugyanígy, egyre több behurcolt faj válik invazívvá és kezd terjeszkedésbe (áttekint  cikkek: 

Grosholz 1996, Rahel & Olden 2008), és az emberi környezet-átalakítás is gátat vethet a fajok 

közötti szegregációnak (pl. Fisher et al. 2006), ráadásul az újonnan kapcsolatba lép  fajok 

valószín leg nem alkalmazkodtak egymás jelenlétéhez (űoyne & Orr 1989). Ebb l 

következ en, a szaporodás alatti, fajok közötti kölcsönhatásokkal kapcsolatban 

természetvédelmi szempontokból is nagy szükség van további kutatásokra, hiszen a 
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szaporodási interferencia hatásainak és mechanizmusainak alapos ismerete alapvet  feltétele 

lesz a hatékony és sikeres természetvédelmi tervek kidolgozásának. 

 

2.3.2 Az erdei béka nőstények válaszának kísérletes vizsgálata 

Eredményeink meger sítik a korábbi adatokat az Rt hímek párválasztásának hiányáról 

(Reading 198Ő), ami sok farkatlan kétélt re jellemz  (pl. Pelophylax esculentus: Engeler & 

Reyer 2001; Bufo bufo: Marco & Lizana 2002; R. dalmatina: Hettyey & Pearman 2003).  Az 

Rt hímek készséggel párba álltak Rd n stényekkel, több napon át amplexusban maradtak 

velük, ha a n stény addig nem petézett, és az Rd hímekkel szemben védték a pozíciójukat. 

Azt azonban nem tudjuk, otthagynák-e az Rd n stényeket, ha szabad vagy amplexusban lév  

fajtárs n stények is jelen lennének a környezetükben, ehhez további kísérletek szükségesek. 

Több cserét figyeltünk meg, amikor a kezdeti amplexust Rd létesítette, mint akkor, amikor 

idegen fajú hímet kellett leváltani (→ 2.3.3). Ezért, miután (1) a n stények nem tudják a velük 

amplexust létesít  hímet eltávolítani, (2) nem bízhatnak az Rt hímek párválasztásában sem, és 

(3) a fajtárs hímek ritkán képesek az Rt hímeket az amplexusból eltávolítani, az Rd n stények 

szempontjából kulcsfontosságú kérdés, hogy milyen stratégiával képesek mérsékelni más 

fajhoz tartozó hímek által gyakorolt nemi er szak hatását, ami az évi teljes szaporodási 

befektetésük kárbaveszésével fenyeget. 

A n stények nem viselkednek felt n bben, amikor idegen fajú hím van amplexusban 

velük, vagyis nem töltenek több id t a vízfelszínen és nem úszkálnak aktívabban, hogy ezzel 

hím–hím versengést idézzenek el  (sensu Cox & Le Boeuf 1977; Wiley & Poston 1996). A 

két viselkedési változón külön végzett elemzések ugyanezt az eredményt hozták. Ezen felül a 

felt n bben viselked  n stényeknél nem n tt meg az esélye annak, hogy a velük 

amplexusban lév  hímet lecserélik. Űár a felt n ség jobban értelmezhet  egy természetesebb, 

komplexebb környezetben, eredményeink mégis azt sugallják, hogy az Rd n stények nem 

viselkednek felt n bben, hogy hím–hím versengést kezdeményezzenek, amikor nem 

megfelel  hím áll velük párba, pedig ezt a viselkedést más fajoknál sikerült kimutatni (űox & 

Le Boeuf 1977; Hoi 1997; Hoi & Hoi-Leitner 1997; Pizzari 2001). Talán a megnövekv  

predációs kockázat, vagy a verseng  hímek által jelentett veszély (Davies & Halliday 1979) 

ellensúlyozza a rátermettségnek azt az enyhe növekedését, mely a fajtárs hímmel való párzás 

némileg nagyobb esélyéb l fakadna. 

Amikor a n stényekkel más fajhoz tartozó hím állt párba, a n stények késleltették a 

peterakást. Hasonló stratégiát kimutattak egy rokon békafajnál (R. latastei: Hettyey & 

Pearman 2003), valamint egy halfajnál (McGhee et al. 2007), ami arra utal, hogy a petézés 
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késleltetése széles körben alkalmazott taktika lehet a fajok közötti nemi er szak ellen a küls  

megtermékenyítés  fajoknál. Amikor azt teszteltük, hogy a késleltetett petézés adaptív 

viselkedési válasz-e, a hím fajától függ en különböz  eredményt kaptunk. A peterakás 

késleltetése növelte a hím lecserélésének esélyét fajtárs hím esetében, viszont Rt hímnél – 

vélhet leg azok jobb kompetíciós képessége és a fajtárs hímek korlátozott száma miatt – e 

taktika nem segítette a n stényeket. Természetes populációkban azonban, ahol a nagyobb 

alapsokaság miatt ilyen esetben a n stények találkozhatnak jobb kompetíciós képesség  

fajtárs hímekkel is, talán más a helyzet. Ugyanígy, az idegen fajú hímek is elveszthetik 

motivációjukat a fajtárs hímek támadásainak hatására, amennyiben számukra kedvez bb 

n stények is jelen vannak a környezetben. Így a késleltetett peterakás a n stények számára 

adaptív stratégia is lehet a természetes populációkban. 

Más fajhoz tartozó hímmel párosodva a n stények megközelít leg 30%-kal kevesebb 

petét raktak, mint fajtárs hímekkel. A békan stényeknél a peteszám manipulálása egy korábbi 

tanulmány szerint el fordul, mint adaptív válasz a több hímmel történ , alacsonyabb 

megtermékenyítési sikerhez vezet  párzásokra (D’Orgeix 1996). Ezen felül Reyer és mtsai. 

(1999) kimutatták, hogy a Pelophylax (korábban Rana) esculentus és lessonae n stények 

kevesebb petét raknak, amikor szexuális parazita, hemiklonális hímek állnak velük 

amplexusba. Az is bebizonyosodott, hogy e csökkenés növeli a n stény által az adott évben 

kés bb, vagy a következ  évben lerakott petéinek számát, vagyis jöv beli szaporodási sikerét. 

Az Rt–Rd szaporodási rendszer sok szempontból hasonló a lessonae–esculentus rendszerhez: 

a n stény esetleges párválasztását felülírja a hím–hím versengés, és el fordul a nemi er szak 

a válogatás nélkül párzó hímeknek köszönhet en (Abt & Reyer 1993; Űergen et al. 1997; 

Engeler & Reyer 2001), valamint a nem megfelel  hímmel történ  párzás lenullázza a 

n stény szaporodási sikerét (Uzzell et al. 1980). Ha feltételezzük, hogy az alacsonyabb 

peteszám az Rd esetén is növeli a kés bbi szaporodási ráfordítást, mint a rokon Pelophylax 

fajoknál, akkor eredményeink alapján úgy t nik, a peteszám manipulálása elterjedt stratégia 

lehet a szexuális er szak ellen a békák körében.  

Három olyan esetet figyeltünk meg, amikor a n stények jelent s méret  második 

petecsomót raktak, miután partnerük lecserél dött. A többszöri petézés rendkívül ritka 

jelenség lehet a tiszta Rd populációkban: Lodé és mtsai. (200Ő) nem tapasztalták semmi jelét, 

miközben 11 tóban 9ő petecsomót vizsgáltak meg. Ugyanígy a mi kísérletünkben sem 

figyeltünk meg többszöri peterakást, amikor az amplexust fajtárs hím létesítette. Azokban az 

esetekben azonban, amikor az Rd n stény Rt hím jelenlétében petét rakott, az esetek felében 

többszöri petézés történt. Úgy t nik, mintha a Rd n stények az els  petézéssel manipulálnák 
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az idegen fajú hím viselkedését, és megnövelnék az esélyét egy kés bbi, fajtárs hímmel 

történ  párzásnak. Reyer és mtsai. (1999) ugyancsak megfigyeltek többszöri petézést, ezt 

azonban nem tekinthetjük a nem kívánatos hímek er szakossága elleni adaptív válasznak, 

mert a Pelophylax fajok egyébként is több petecsomót szoktak rakni egy nászid szakon belül 

(Nöllert & Nöllert 1992), és a többszöri petézés el fordulása független volt az amplexust 

létesít  hím fajától.  

Az Rd n stények megfigyelt peterakási viselkedését tekinthetjük megtéveszt  

viselkedésnek, mely során a megtéveszt  egyed a megtévesztett hím viselkedését saját javára 

befolyásolja: egyes n stények azért raknak le egy kisebb petecsomót, hogy ezzel imitálják a 

párzás befejezettségét és megnöveljék az esélyét annak, hogy a nem kívánatos hím eleressze 

ket. Ezt követ en párba állnak egy megfelel bb hímmel és lerakják petéik többi részét. 

Semple és Mcűomb (1996) érvelése alapján azonban csak akkor nevezhetünk egy viselkedést 

megtéveszt nek, ha az a megtévesztett(ek) számára költséggel jár. Ennek a kritériumnak nem 

felel meg az általunk leírt viselkedés, hiszen az Rt hímek számára is el nyös, ha véget ér egy 

szaporodási sikerhez nem vezet  és id igényes amplexus a viszonylag rövid nászid szak 

során, és így lehet ségük nyílik fajtárs n stényekkel párba állni. Ennek ellenére annyit 

kijelenthetünk, hogy a n stények petéik egy részének lerakásával manipulálják az idegen fajú 

hímeket.  

Vajon milyen jelent ségük lehet az általunk leírt viselkedéseknek természetes 

körülmények között? Azon két populációban, ahonnan a kísérleti állatokat begy jtöttük, az 

amplexusok körülbelül 10 százaléka különböz  fajú egyedek között alakul ki. A vizsgálat 

évének tavaszán az Rd egyedek sokkal többen voltak, mint az Rt egyedek, és a korábbi évek 

tapasztalatai alapján még ennél is nagyobb különbség is elképzelhet , ami tovább növelheti a 

fajok közötti amplexusok arányát (Hettyey & Pearman 2003). Ebb l következ en jelent s 

számú Rd n stény van kitéve annak a veszélynek, hogy Rt hím áll velük párba, ami teljes évi 

szaporodási befektetésük elvesztésével fenyeget. Eredményeink szerint egyes n stények 

késleltetik a peték lerakását, hogy megnöveljék az esélyét annak, hogy a velük amplexusba 

állt más fajú hím lecserél djön egy fajtársra. Az általunk alkalmazott kísérleti elrendezésnél 

ennek esélye 23,ő % volt (9. ábra). Más n stények aktívan manipulálták a hím viselkedését 

petéik egy részének lerakásával. E stratégia az esetek ő0 %-ában m ködött, amikor a partner 

más fajhoz tartozott, összességében pedig az esetek 17,6 %-ában (9. ábra). Ha kizárjuk azon 

eseteket, amikor nem történt peterakás, és így csak azokat vizsgáljuk, ahol ismerjük a pontos 

végkimenetelt, az Rt hímmel párba állított n stények az esetek 37,ő %-ában (N=3) lerakták az 

összes petéjüket az idegen hímmel, az összes petéjüket fajtárs hímmel rakták le az esetek 2ő 
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%-ában (N=2), illetve a petéik megközelít leg felét idegen hímmel, másik felét fajtárssal 

rakták le az esetek 37,ő %-ában (N=3). E kísérletes vizsgálat eredményeit nehéz extrapolálni a 

természetes populációkra, azonban az eredmények világosan jelzik, hogy léteznek olyan 

védekez  viselkedési stratégiák, melyek révén a n stények meg tudják akadályozni, hogy 

teljes évi szaporodási befektetésük más fajhoz tartozó hímek er szakos párzási kísérletei miatt 

elvesszen.  

Űár kísérletes eredményeinket természetes körülmények között is tesztelni kell (lásd 

Hettyey & Pearman 2003, 2006; Ficetola & De Űernardi 200ő), eredményeink azt jelzik, hogy 

az Rd n stények képesek különbséget tenni a fajtárs és idegen fajú hímek között, és párzási 

kísérleteikre adaptív módon reagálnak, hogy csökkentsék vagy elkerüljék az idegen fajú nemi 

er szak következtében fellép  rátermettség-költségeket. Általánosabban szólva, a 

n stényeknek nem szembet n , de hatékony módszereik vannak párzási preferenciáik 

érvényesítésére egy olyan fajnál, ahol a n stényválaszt a hím–hím versengés felülírja. Az 

egyes n stény egyedek rátermettségének növelésével a megfigyelt viselkedési mintázat 

csökkentheti a szaporodási interferencia er sségét, és hozzájárulhat fajok tartós 

együttéléséhez. 

 

2.3.3. A hím–hím versengés kísérletes vizsgálata 

Elemzésünk alapján az Rd és Rt fajok hímjei, valamint Rd n stények közötti vegyes fajú 

amplexusok kimenetelét jelent sen befolyásolja a két faj hímjeinek versengési képessége. 

Eredményeinket összefoglalva kijelenthetjük, hogy az Rt hímek kompetícióban nyújtott 

teljesítménye meghaladja az Rd hímekét, ami valószín leg meghatározza a természetben 

megtalálható vegyes fajú párok összetételét, így azt is, hogy mely faj n stényei lesznek 

els sorban az idegen hímek által elkövetett nemi er szak elszenved i.  

Az els  kísérleti körben mindkét faj hímjei gyakorlatilag azonnal párba álltak az Rd 

n sténnyel, amint erre lehet ségük adódott. A második körben azonban az Rt hímek 

gyorsabban álltak párba, mint az Rd hímek, ami arra utal, hogy az Rd hímek addigra 

veszítenek er nlétükb l vagy motivációjukból (annak ellenére, hogy ezek a hímek nem 

párzottak az els  körben). Az Rt aggregált szaporodási gyülekezeteiben a közvetlen hím–hím 

versengés nagyobb szerepet kap, mint a f ként territoriális Rd-nél (Elmberg 1986; Ryser 

1989a,b; Lodé et al. 200ő). Ezen kívül az Rd-nél a nászid szak hosszabban elhúzódik, míg az 

Rt-nél jellegzetesen rövid, robbanásszer  (Elmberg 1990; Hettyey és mtsai. 2003; Hettyey et 

al. 2005). Az Rd hímek számára két párzás között hosszabb id  is eltelhet, ezért elképzelhet , 

hogy más stratégiát követnek és hosszabb id be telik számukra energia- és spermatartalékaik 
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mobilizálása. Az Rt hímek ébersége, párzási motivációja és párbaállási gyorsasága viszont 

nem lankadhat a nászid szak rövid, körülbelül 1 hetes id tartama alatt. Ez magyarázhatja, 

hogy az Rt hímekre miért jellemz  a folyamatosan fenntartott nagyobb párbaállási gyorsaság. 

A nászid szak alatt minden hímnek megéri folyamatosan „résen lenni” és amint lehetséges, 

azonnal amplexust kezdeményezni, hiszen az els ként reagáló hím komoly el nybe kerül. Az 

els dleges, hát fel li amplexus-pozíció megszerzésével nagyobb szaporodási siker érhet  el, 

mivel feltehet en mind egy hím, mind több hím részvételével történ  párzásoknál ez a pozíció 

biztosítja a legnagyobb megtermékenyítési sikert (Lodé & Lesbarreres 200Ő; Sztatecsny et al. 

2006), és a n stény biztosabb fogása miatt vélhet leg ez a legjobban védelmezhet  a többi 

hímmel szemben. 

A párbaállási id  ugyanakkor nem függött a hímek relatív méretét l, ami arra utal, 

hogy ennek terén egy fajon belül az egyedek nem követnek testméretükt l függ en más-más 

stratégiát. Olyan fajoknál, ahol a szaporodási siker méretfügg , a kisebb egyedeknek megérné 

kevesebbet allokálni a szaporodásba és többet a szomatikus növekedésbe (→ Bevezetés: A 

békahímek spermaháztartása és szaporodási potenciálja). Ugyanakkor a disszertáció 3. 

részében, a hasonló módon szaporodó barna varangy hímjeinél sem sikerült ilyen különbséget 

kimutatnunk (eredmények → 3.2.2; részletes megvitatás → 3.3). Emellett a párbaállási id t 

nem befolyásolta a n stények mérete sem, tehát e viselkedési változó tekintetében nem 

tapasztalható a nagyobb n stények preferálása, ami még a békahímeknél is kimutatható 

olykor (Marco et al. 1998; Arntzen 1999). Természetesen az is a párválasztás hiányára utal, 

hogy az Rt hímek még csak nem is fajtárs n sténnyel létesítettek amplexust. Hipotézisünk 

szerint a preferencia kifejl désének kezdeti lépéseit nem támogatja a szelekció, hiszen egy 

hibás visszautasítás költségei nagyobbak az el nyöknél olyan szaporodási rendszerben, ahol 

az ivararány a hímek felé tolódott és a hímek számára lehetséges párzások száma rendkívül 

alacsony. Az Rd hímek számára ezen felül a nagyobb n stények preferálása könnyen hibás 

választásokhoz, Rt vagy Bufo bufo n stényekkel létesített amplexusokhoz vezethet (Hettyey 

et al. 2005). 

Az amplexus hosszában viszont ismét megmutatkozott a két faj hímjei közötti 

különbség. Mivel a hímek nem válogatnak a n stények között és a megszerzett n stényt 

próbálják megtartani, az amplexus hossza els sorban azt jelzi, hogy az egyes hímek mennyire 

sikeresen tudják visszaverni a többi hím kiszorító próbálkozásait. Az Rt hímek ebben is 

sikeresebbek voltak, hiszen átlagosan tovább tudtak amplexusban maradni, mint az Rd hímek. 

Az Rd hímek közül a nagyobbak tudtak tovább amplexusban maradni, míg az Rt hímek között 

nem volt ebben méretfügg  különbség. Az Rd hímeknél a méret, úgy t nik, jelzi az egyedek 
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erejét, ezért a nagyobb Rd hímek sikeresebben védték pozíciójukat fajtársaikkal szemben. Az 

Rt hímek jelent sen nagyobb testméretükb l adódó fizikai fölénye viszont 

megkérd jelezhetetlennek t nik az Rd hímekkel szemben, hiszen sokkal nagyobb hatásfokkal 

vértek vissza azok támadásait. Az amplexusban álló hímeket leváltani képes hímek méretére 

vonatkozó eredményeink nagyon hasonló képet mutatnak: az Rd hímek fajon belüli 

versengésének esetén számított a párban álló hímet leváltani képes hím mérete (a nagyobb 

hímek sikeresebbek voltak), míg az Rt hímmel való versengésnél az Rd hímek méretének nem 

volt jelent sége. Abban a néhány esetben, amikor sikerült leváltani az Rt hímet, vélhet leg az 

Rt hím veszített a motivációjából vagy követett el „ki nem kényszerített” hibát. 

A n stény méretének nem volt szerepe abban, hogy a hímek meddig maradtak 

amplexusban vele, ami egyrészt ismét a párválasztás egy újabb aspektusának hiányára utal 

(bár az még kérdéses, mi történne más n stények jelenlétében), másrészt arra is, hogy a hímek 

nagyjából egyforma hatékonysággal képesek megragadni és megtartani a n stényeket, azok 

testméretét l jórészt függetlenül. Az amplexus hosszabb távú megvédelmezésében a pár 

egymáshoz viszonyított méretének ett l függetlenül lehet szerepe, legalábbis erre utal, hogy 

egy barna varangyokkal végzett kísérletben a hosszú ideig (10 nap) zajló hím–hím versengés 

méret-asszortatív párokat eredményezett, miközben a kezdeti párbaállás random volt 

(Höglund 1989).  

Kérdés, hogy kísérleti körülmények között tett megfigyeléseink mennyiben 

általánosíthatók a természetes populációkra? Feltételezhetjük, hogy a vegyes fajú amplexusok 

esélye a természetben viszonylag alacsony, mert a fajok párzása térben akár egy tavon belül is 

elkülönülhet, különösen, ha a tóban kell  számban vannak jelen ezt el segít  struktúrák (→ 

2.2.1; → 2.3.1). Amennyiben a láthatóság korlátozottabb, a n stények kevésbé vannak kitéve 

a nemi er szaknak, és így jobban érvényre juttathatják párválasztási preferenciáikat. Nagyobb 

szerepe lehet az egyéb kommunikációs csatornáknak is, bár ezek els sorban fajon belül 

m ködnek. A s r  szaporodási aggregációkban a hímek leggyakrabban másik fajtárs hímmel 

kísérlik meg a párbaállást. Az ilyen, nagy gyakoriságú esetek elkerülésére kialakultak 

vizuális, akusztikus vagy komplex (Licht 1969, Wells 1977, Sztatecsny et al. 2010) jelzések, 

amelyek révén a hímek elkerülhetik vagy megszakíthatják e nem kívánatos amplexusokat. 

Ugyanezen jelzéseket viszont a más fajhoz tartozó hímek sokszor nem ismerik fel, így nem 

szüntetik meg a számukra sem el nyös amplexust (Licht 1969). 

A vegyes fajú amplexusok kialakulásának és fenntartásának elkerülését célzó, fajok 

közötti kommunikációs formák feltehet en azért nem fejl dtek ki, mert többnyire az átfed  

elterjedési terület  fajok szaporodása is elkülönül egymástól kisebb tér- vagy id léptékben 
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(Hödl et al. 1977; Gottsberger & Gruber 200Ő; Escoriza & Űoix 201Ő). Emellett sokszor 

evolúciósan is kevesebb id  állt rendelkezésre az ilyen kommunikációs formák kialakulására. 

Az erdei és a gyepi béka a jégkorszakokat különböz  refúgium-területeken vészelték át 

(Green & Borkin 1993; Vences et al. 2013), és feltehet leg szaporodási rendszerük is a másik 

fajtól elkülönülten fejl dött ki. Ugyanez igaz a Pelophylax lessonae és P. ridibundus fajpárnál 

is (Uzzell 1982). A Pelophylax fajoknál hibridogenezis megy végbe, ezért ott a populációs 

szint  következmények különböznek, de az egyes P. lessonae hímek szaporodási sikerére 

ugyanúgy katasztrofális hatással van a másik faj n stényeivel vagy a hibridekkel történ  

párzás (genomjuk nem adódik át az F2 generációnak – Uzzell et al. 1980) – a hímek ennek 

ellenére párosodnak a másik faj n stényeivel, illetve a hibridekkel (Reyer et al. 1999; Engeler 

& Reyer 2001; Lengagne et al. 2006; 2008). A békafajok térbeli és id beli együttes 

el fordulását sok tényez k korlátozhatja (pl. forráskompetíció, nászid szak eltér  id zítése, 

különböz  él helyhasználat: → 1.2; → 1.3), együttes el fordulás esetén pedig a preferencia 

kifejl désének kezdeti lépései az eltolt ivararányú és hím–hím versengés dominálta 

szaporodási rendszerben gátoltak, így nem meglep , hogy sok békafaj hímjeinél nem alakult 

ki a másik faj n stényeinek felismerése és visszautasítása (Reading 1984; Lengagne et al. 

2006; 2008). 

Összefoglalóan kijelenthetjük, hogy a fajon belül el nyös „er szakos macho” 

tulajdonságok (sensu űaizergues & Lambrechts 1999) reproduktív interferencia fellépése 

esetén kimondottan hátrányossá válhatnak a hímek számára. Űár az egyes hímek 

rátermettsége drasztikusan csökkenhet, a hím–hím versengésben jobban teljesít  faj 

szaporodási sikerének populációs szint  csökkenését nem tapasztaltuk (→ 2.2.1), így az 

interferenciának leginkább a populáció evolvabilitására lehet negatív hatása (→ 2.3.1). A 

hímek felé eltolódó effektív ivararány miatt a domináns Rt n stényeire többnyire jut fajtárs 

hím akkor is, ha bizonyos Rt hímek Rd n sténnyel próbálnak párosodni. Továbbá, ha az els  

amplexust nem is fajtárs létesíti, az Rt hímek kompetícióban mégis le tudják váltani az Rd 

hímeket, így az Rt peték legnagyobb hányada sikerrel megtermékenyülhet. Ezzel szemben, ha 

az amplexus Rt hím és Rd n stény között jön létre, az Rd hímek gyengébb kompetíciós 

képességük következtében ritkán tudják lecserélni az Rt hímet, és ezáltal biztosítani az Rd 

petecsomók megtermékenyülését. Ezért az er szakos, párválasztástól mentes hímverseny 

következtében, dönt en Rt hímek és Rd n stények között kialakuló amplexusoknak csak az 

Rd megtermékenyítési sikerére van mérhet  következménye (→ 2.2.1; 2.3.1). Vagyis az 

egyes hímek szaporodási sikerének csökkenése ellenére populációs szinten mégis a domináns 

faj szaporodási sikerére hat kevésbé az aszimmetrikus szaporodási interferencia.   
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3. rész: 
A barna varangy hímek spermaháztartása és szaporodási 

sikere 
 

3.1 Anyagok és módszerek 

3.1.1 A vizsgált faj 

A barna varangy (Bufo bufo LINNAEUS, 1758) nagytermet  (hímek: 6–8 cm SUL; n stények 

9–13 cm SUL) farkatlan kétélt faj a varangyfélék családjából (Űufonidae), mely a Palearktisz 

nagy területén elterjedt (Nöllert & Nöllert 1992). Szaporodási id szaka Közép-Európában 

nagyjából március végén kezd dik és több héten át tart, azonban így is explozív szaporodás 

(sensu Wells 1977) jellemz  rá, egy adott helyen a legtöbb egyed 1–2 héten belül szaporodik 

(Wells, 1977; Davies & Halliday 1979; Hemelaar 1983; Reading 1998). A n stény barna 

varangyok néhány nap leforgása alatt érkeznek a szaporodóhelyre, és jellemz en csupán 

néhány órát, legfeljebb 1–2 napot töltenek el ott. A hímek a nászid szak nagy részét a tóban 

vagy körülötte töltik (Davies & Halliday 1979; Loman & Madsen 1986). Amíg kevesen 

vannak, a hímek hangjukkal csalogatják a n stényeket, de nagyobb egyeds r ségnél inkább 

aktívan keresik ket és más hímekkel bocsátkoznak küzdelembe értük (Gittins et al. 1980a,b; 

Höglund & Robertson 1988). Az amplexusban lév  hímeket id nként más hímek leváltják; a 

nagyobb hímek sikeresebbek mind a n stények megszerzésében, mind a megszerzett n stény 

megtartásában (Davies & Halliday 1979; Loman & Madsen 1986; Höglund 1989; de lásd 

Lengagne et al. 2007). Ebb l adódóan a hímek szaporodási sikere variál: egyes hímek 

többször párosodhatnak, míg mások egyáltalán nem, de arra kicsi az esély, hogy egyes hímek 

igazán nagyszámú párzásra tegyenek szert egy nászid szak alatt (Davies & Halliday 1979; 

Loman & Madsen 1986). Spermiumversengés el fordulhat, ami a petezsinórokon belül 

többszörös apaságot eredményezhet (Sztatecsny et al. 2006). 

 

3.1.2 Kísérlet közepes méretű hímekkel 

3.1.2.1 A kísérleti állatok begyűjtése és elhelyezése 

2006 áprilisában 83 hím és Ő0 n stény barna varangyot gy jtöttünk egy több ezer egyedet 

számláló Pilis hegységi populációból (Ő7°Ő3’É, 19°00’K) a szaporodási id szak kezdetén. Az 

állatokat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állatrendszertani és Ökológiai Tanszékére 

szállítottuk, ahol a kísérletek zajlottak. A hímeket elkülönítve, enyhén megnedvesített 20×30 

cm-es vászonzsákokban szállítottuk. Miután testhosszukat (SUL) vonalzóval lemértük, a 
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kísérlethez kiválasztottunk Ő0 közepes méret  hímet (átlag±szórás = 71,1±1,1ő mm), a többit 

a befogás helyén elengedtük. A kiválasztott hímek testtömegét digitális mérleggel lemértük 

(0,1 g pontossággal). A kísérlet el tt és után az állatokat ő °ű-on, h t szekrényben tároltuk. 

Sötétben, ő°ű-on tárolva a békák inaktívak, így alacsony szint  stresszt szenvednek csak el. A 

hímek legfeljebb 10 órát töltöttek el a h t ben, miel tt visszakerültek a természetbe, 

n stények esetén ez az id tartam legfeljebb 10 nap volt, miel tt felhasználtuk ket a 

kísérletben. A kísérlet alatt az állatok táplálékot nem kaptak, mivel az explozív szaporodású 

kétélt ek többnyire a szabadban sem táplálkoznak a nászid szak alatt. A laborban végzett 

kísérlet helysz ke miatt e kísérletben a közepes méret  hímekre koncentráltunk. 

 

3.1.2.2 Kísérleti elrendezés 

A hímeket véletlenszer en négy vizsgálati csoportba osztottuk be (13. ábra), melyek 

mindegyike 10 állatot számlált. A herékben tárolt spermiumok mennyiségének meghatározása 

végett a szaporodási id szak kezdetén, az 1. vizsgálati csoport hímjeit a terepr l való behozást 

és a kísérleti beosztást követ en azonnal túlaltattuk tricaine metánszulfonát (MS-222) 

altatószerrel. Heréiket kiboncoltuk és a kés bbi feldolgozásig ő0%-os etanolban tartósítottuk. 

A többi hímet egyenként 90 cm átmér j  m anyag dézsákban helyeztük el, melyeket 10 cm 

(körülbelül 6ő liter) csapvízzel töltöttünk fel. A kísérlet két nap akklimatizálódást követ en 

indult. A 12 napig tartó kísérlet alatt a víz h mérséklete 19 °ű volt, az állatok napi 10 órát 

voltak világosban és 1Ő órát sötétben, ami hasonlít a természetben ilyenkor tapasztalható 

ciklushoz. Annak érdekében, hogy felmérjük a spermiumok számában termel dés, degradáció 

vagy akaratlan ürülés következtében fellép  változásokat, a 2. vizsgálati csoport hímjeit a 

n stényekt l elkülönítve tartottuk a kísérlet befejezéséig, amikor is túlaltattuk ket és heréiket 

50%-os etanolban fixáltuk. A többszöri párzás hatását a következ  módon vizsgáltuk: a 3. 

vizsgálati csoport hímjeit háromszor pároztattuk; az új gravid n stényeket egyszerre 

helyeztük be, amikorra minden hím párzása befejez dött az el z  kör n stényeivel. Végül, az 

egyes párzási körökben leadott ejakulátum mennyiségének becslése érdekében a Ő. vizsgálati 

csoport hímjei ugyanabban a kezelésben részesültek, mint a 3. csoport, de testük hátsó felére 

síkosítómentes gumióvszert húztunk minden párzás el tt az ejakulátum felfogása céljából. Az 

óvszeren két nyílást vágtunk, és a hímek hátsó lábait ezeken át húztuk ki. Ezt követ en a test 

hátsó része körül göngyöltük le és a deréknál cérnával megkötve rögzítettük. A módszer 

részletesebb leírását lásd Hettyey és Török (200ő) cikkében. 

A n stények els  csoportját április Ő-én helyeztük a dézsákba, a második csoportot 

április 8-án, míg a harmadikat április 11-én. A kísérlet április 12-én ért véget, miután minden 
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párba állt n stény befejezte a peterakást. Így az els  és a második párzás kezdete között Ő nap, 

míg a második és a harmadik párzásé között 3 nap telt el, ami körülbelül annyi id t hagyott a 

hímeknek a következ  párzásra való felkészülésre, ami természetes körülmények között is 

el fordulhat.  

A 3. és Ő. vizsgálati csoport hímjeit nappal és éjszaka óránként megfigyeltük, a 

peterakás beindulását követ en pedig félóránként. Amikor egy n stény befejezte a petézést és 

a hím ezt követ en elengedte, a n stényt eltávolítottuk a dézsából. Ha a hím óvszerrel volt 

ellátva, azt leszedtük róla, és tartalmát néhány ml desztillált vízzel egy f z pohárba mostuk, 

majd 95%-os etanolt adtunk hozzá (hogy körülbelül 2ő%-os végs  koncentrációt érjünk el), és 

az így el állított mintákból Ő×0,ő ml-t tettünk el. Kivettük a petezsinórt, megszámoltuk a 

petéket, és Ő db, körülbelül 200 petéb l álló mintát tettünk el bel le (egyet az elejéb l, kett t a 

közepéb l és egyet a végéb l), amelyeket lapos m anyag dobozokba helyezve, 1 cm 

csapvízben inkubáltunk. A megtermékenyítési sikert három nappal kés bb, a fejl d  embriók 

és az elpusztult peték leszámolásával becsültük. Az egyes párzási körök után a lepetézett 

n stényeket és a már nem használt petéket visszavittük a begy jtés helyére. Miután minden 

n stény befejezte a petézést, és minden n stényt és petezsinórt kivettünk a dézsákból, a Ő. 

vizsgálati csoport hímjeit új óvszerrel láttuk el és a 3. és Ő. vizsgálati csoport hímjeihez új 

n stényt helyeztünk be. A párzások a fentieknek megfelel en zajlottak. A harmadik párzási 

kör végeztével minden hímet túlaltattunk és felboncoltunk, heréiket ő0%-os etanolban 

fixáltuk. 

 

13. ábra. A négy vizsgálati csoport kezelése, zárójelben a kezelések célja 
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A herékben tárolt spermatartalékok méretének becsléséhez a heréket desztillált vízben 

szuszpendáltuk, lemértük a szuszpenzió tömegét és a koncentrációk becsléséhez 8 almintából 

200×-os nagyításon Űürker-kamrában Ő kvadrát spermiumszámát számoltuk le. El bbihez 

hasonlóan, az ejakulátumból történ  spermiumszámoláshoz a szuszpenziónkénti Ő minta 

mindegyikéb l két almintát számoltunk le Űürker-kamrában, mindegyik esetében összesen Ő 

kvadrátot. 

A 3. vizsgálati csoportnál az egyik hím spermatartalékait véletlenül nem becsültük 

meg. A Ő. vizsgálati csoportnál három hímnél az els  és háromnál a második körben nem 

tudtuk megbecsülni az ejakulátumméretet, mivel ezek id  el tt, a dézsában kibújtak az 

óvszerb l. Két hím adatait teljesen kizártuk az elemzésb l: egy hím a 2. vizsgálati csoportból 

véletlenül pároztatva lett a második és a harmadik körben, egy hím pedig a Ő. csoportból 

lepetézett n sténnyel került össze, így petézés nem történt, az amplexus hosszan elhúzódott. 

 

3.1.2.3 Az ejakulátumgyűjtés módszerének tesztelése 

Az ejakulátumból való spermiumszámlálás módszerének ellen rzéséhez három hím varangyot 

túltaltattunk és felboncoltunk. Heréikb l kevés vízzel szuszpenziókat készítettünk, aminek a 

sperimumszámait Űürker-kamra segítségével meghatároztuk. Ilyen módon különböz , de 

ismert koncentrációjú spermaszuszpenziókra tettünk szert. Ezt követ en 9 hímre gumióvszert 

illesztettünk, és egyenként a f  kísérletben használatossal megegyez  m anyag dézsákba 

helyeztük ket. Egy órával kés bb 1 ml ismert koncentrációjú szuszpenziót fecskendeztünk 

pipettával a hímeken lév  óvszerekbe, hogy imitáljuk az ejakulátum leadását. ő perccel 

kés bb az óvszereket eltávolítottuk, hogy megbecsüljük a szuszpenziók spermatartalmát. Egy 

esetben nem rögzítettük az eredeti szuszpenzió azonosítószámát, egy másik esetben a hím 

levetette az óvszert a dézsában, így a végs  mintaszám 7 lett. E teszt alapján az alkalmazott 

módszer alulbecsüli az ejakulátumméretet mintegy őő %-kal (átlag ± szórás = őŐ,67 ± 6,Ő9), 

azonban a beinjektált spermiumkoncentráció és az óvszerben meg rz dött koncentráció 

között er s volt a korreláció (Pearson-korreláció: R = 0,935; N = 7; P  = 0,002), ami azt jelzi, 

hogy a módszernél el álló spermaveszteség nagyban konzisztens. Ezért a módszert 

ejakulátumok kvantitatív gy jtésére megfelel nek ítéltük.    

 

3.1.2.4 Statisztikai elemzés 

A normalitást és a varianciák homogenitását olyan módon javítottuk, hogy a mennyiségi 

adatokat négyzetgyök-transzformáltuk, míg a százalékos adatokon arcussinus–négyzetgyök 

transzformációt végeztünk (Précsényi és mtsai. 199ő). A befogás után közvetlenül mért 
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testtömeg-értékeket a testhosszokra (SUL) illesztettük lineáris regresszióval, és a standardizált 

reziduálisokat használtuk a kezdeti kondíció mér számaként. A herékben lév  

spermatartalékok mennyiségét GLM-ekkel vetettük össze, melybe a kezelés típusát vittük be 

rögzített faktorként, a spermiumszámot függ  változóként és a kezdeti kondíciót 

kovariánsként. A negyedik csoportnál az ismételt párzások során leadott spermiumok számát 

szintén GLM-ekkel elemeztük, melybe az ejakulátumméret került függ  változóként, a párzás 

sorszáma rögzített faktorként és a peteszám, a megtermékenyítési siker és a kezdeti kondíció 

kovariánsként. A megtermékenyítési sikert a spermaürülés becsléseként használtuk, és azért 

építettük a modellbe, hogy erre kontrolláljunk. Annak érdekében, hogy feltárjuk a 

megtermékenyítési siker esetleges csökkenését, ami a Űourne (1993) által felvetett, egy 

párzáson belül jelentkez  spermalimitáltságra utalhat, LMM-ekkel elemeztük a 3. vizsgálati 

csoportból származó adatokat. A petezsinórok különböz  szakaszain mért megtermékenyítési 

sikert vittük be függ  változóként, a petezsinóron belüli pozíciót és a párzás sorszámát 

rögzített faktorként, a hím egyedi azonosítóját random faktorként és az adott párzás során 

lerakott összes pete mennyiségét kovariánsként. A párzási hajlandóság változását a 3. és Ő. 

vizsgálati csoportban LMM-ekkel hasonlítottuk össze, melybe a hím viselkedését vittük be 

függ  változóként, a hím egyedi azonosítóját random faktorként és a kezdeti kondíciót 

rögzített faktorként. Az elemzések során modell-egyszer sítést alkalmaztunk, majd a végs  

modellbe egyenként helyettesítettük vissza a kiszelektált változókat. Minden próba kétoldali 

volt. A statisztikai számításokat az SPSS 10.0.1 programmal végeztük.  

 

3.1.3 Kísérlet különböző méretű hímekkel 

3.1.3.1 Adatgyűjtés 

2008 áprilisának elején, a nászid szak kezdetén 100 barna varangy hímet gy jtöttünk be egy 

több száz egyedet számláló populációból (Ő7°Ő2’É, 19°02’K) a Visegrádi-hegységben. Az 

álatokat egy közeli tóhoz szállítottuk, melyet szintén petézésre használt egy körülbelül 100 

egyedb l álló varangypopuláció. Vonalzóval, 1 mm pontossággal lemértük az egyedek 

testhosszát (SUL). Mivel mintánkban kis és nagy méret  hímeket szerettünk volna 

szerepeltetni az extrém méret ek nélkül, a három legkisebb, a három legnagyobb és Ő6 

közepes méret  hímet elengedtünk, és a maradék Ő8 hímet használtuk fel a kísérletben (átlag 

± standard hiba = 70,9 ± 0,ő7 mm; terjedelem: 6Ő–78 mm). 

A Ő8 hímet 3 vizsgálati csoportba osztottuk be random módon. Az 1. vizsgálati 

csoport hímjeit azonnal az ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszékére szállítottuk, ahol 

egyesével m anyag dobozokban tároltuk ket ő°ű-os h t szekrényben, miel tt túlaltattuk és 
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felboncoltuk ket. Ezen hímek szolgáltattak adatot ahhoz, hogy mekkora a herék mérete és a 

bennük tárolt spermiumok mennyisége közvetlenül a hibernáció után. A 2. és 3. vizsgálati 

csoport hímjeit 32 nagy m anyag dézsába (90 cm átmér , 80 cm mélység) helyeztük 

egyenként, melyeket a korábban említett tó mellett helyeztünk el és 1ő cm (100 l) tóvízzel 

töltöttük fel ket. A 2. vizsgálati csoport hímjeit végig n stények nélkül tartottuk. Ez a 

csoport kontrollként m ködött a spermatartalékok méretének termel dés, bomlás vagy ürülés 

következtében beálló változására. A 3. vizsgálati csoport hímjei többször párzottak gravid 

n stényekkel, így képet kaphattunk a spermatartalékok, a megtermékenyítési siker és a 

párzási hajlandóság több párzás során bekövetkez  változásairól.  

A n stényeket a hímek begy jtési helyér l és két további közeli tóból gy jtöttük 

össze, és a kísérletben való felhasználásukig nedves avarral megtöltött, nagy plexiüveg 

„karámokban” (1×1 m alapterület, Ő0 cm magasság) helyeztük el ket. Miután a n stényeket 

behelyeztük a hímek dézsáiba, a dézsákat éjjel és nappal 2 óránként, majd a petézés 

kezdetét l óránként ellen riztük. A dézsákat fokozott óvatossággal közelítettük meg, éjjel 

pedig gyenge vörös fény  lámpával világítottunk, hogy az állatokat a lehet  legkevésbé 

zavarjuk meg. Amint egy pár befejezte a petézést és a hím elengedte a n stényt, a n stényt 

eltávolítottuk a dézsából. 1 órával kés bb áthelyeztük a petezsinórt egy 1 cm mély vízzel 

töltött lavórba, és leszámoltuk a petéket. Ezt követ en rövid, körülbelül 200 petéb l álló 

mintákat vettünk a petezsinórok Ő szakaszából (→ 3.1.2.2), amelyeket 1 cm-nyi tóvízzel 

feltöltött m anyag dobozokba helyeztünk inkubálni. Három nappal kés bb a fejl d  embriók 

és a megtermékenyítetlen peték száma alapján becsültük a petezsinór-minták 

megtermékenyítési sikerét, majd a fejl d  embriókat visszahelyeztük a tóba. A 3. vizsgálati 

csoport hímjei 2Ő órával az el z  párzás befejezése után újabb n stényt kaptak. A kísérlet 

április Ő-ét l 16-áig tartott, amíg a környez  tavakban új n stényeket tudtunk gy jteni. Mivel 

a peterakás kezdetéig eltelt id  és a petézés befejezéséhez szükséges id  az egyes n stények 

között nagyon különbözött (2–153, illetve 2–őŐ óra), a nászid szak rövidsége miatt a 3. 

vizsgálati csoportból nem minden hím párzott ugyanannyi n sténnyel. A gravid n stények 

körülbelül 168 órával a kísérlet kezdete utánig voltak elérhet k, így ezt követ en nem tudtunk 

újabb n stényt a hímekhez adni. A 2. és a 3. vizsgálati csoporttal körülbelül 300 órával a 

kísérlet kezdete után zártuk le a megfigyeléseket, ekkor egyetlen n stény volt még mindig 

amplexusban peterakás nélkül (1ő0 órája). A kísérlet id tartama így megfelelt a természetes 

populációkban tapasztalható intenzív párzási id szak hosszának (Wells 1977; Davies & 

Halliday 1979; Reading 1998). A kísérlet végén az összes n stényt és embriót elengedtük, a 2. 

és 3. vizsgálati csoport hímjeit pedig az ELTE laboratóriumába szállítottuk.  
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A kísérlet terepi részét lezárva valamennyi vizsgálati csoport hímjeit a következ  hét 

folyamán túlaltattuk tricaine metánszulfonáttal (MS-222), felboncoltuk ket, testtömegüket és 

heretömegüket 0,1 mg pontossággal lemértük. Heréikb l körülbelül 10 ml mesterséges lágy 

víz (RSW – APHA 198ő) hozzáadásával szuszpenziót készítettünk, majd lemértük ezen 

szuszpenziók tömegét. Minden szuszpenzióból eltettünk két, egyenként 1 ml-es mintát 1 ml 

96%-os etilalkohol hozzáadásával, majd a mintákat ő °ű-on tároltuk. A hímivarsejtek számát 

kés bb Űürker-kamrában, 200×-os nagyításon határoztuk meg. A mintákból Ő, egyenként 10 

μl-es almintát pipettáztunk a kamrába, majd a spermiumszámot leszámoltuk 8 kvadrátban. A 

szuszpenziók tömegének és s r ségének ismeretében ebb l ki tudtuk számolni a herékben 

tárolt spermiumok számát. 

Két hím az 1. vizsgálati csoportból még a túlaltatást megel z en elpusztult, ezeket 

kizártuk az elemzésb l, így a végs  mintanagyság Ő6-ra csökkent. Az egyes vizsgálati 

csoportok között a testméret és kondíció nem tért el szignifikánsan (GLM; SUL: F 2,43 = 0,23; 

P = 0,8; kondíció: F2,43 = 1,02; P = 0,37), a méret-eloszlások pedig folytonosak voltak és nem 

tértek el a normalitástól (Kolmogorov–Szmirnov teszt; minden hím: Z = 0,67; N = 46; P = 

0,76; 1. vizsgálati csoport: Z = 0,21; df = 14; P = 0,084; 2. vizsgálati csoport: Z = 0,20; df = 

16; P = 0,091; 3. vizsgálati csoport: Z = 0,15; df = 16; P > 0,20). 

 

3.1.3.2 Statisztikai elemzés 

A spermiumszám-adatokon négyzetgyök transzformációt, a megtermékenyülési adatokon 

arcus sinus–négyzetgyök transzformációt végeztünk, hogy javítsuk a modell-reziduálisok 

normalitását és a varianciák homogenitását. A hereméret varianciájának vizsgálatához GLM-

eket használtunk, ahol a heretömeg logaritmusa volt a függ  változó, a vegetatív testtömeg 

(=teljes testtömeg–heretömeg) logaritmusa, valamint a kondíció (=a testtömeg testhosszon 

végzett regressziójából származó standardizált reziduálisok) kovariáns, míg a vizsgálati 

csoport rögzített faktor volt. Hagyományos log-log legkisebb négyzetösszeg-regressziót 

használtunk (Űonduriansky & Day 2003), mivel feltételezhettük, hogy a testtömeg 

meghatározza a heretömeget, valamint a testtömeg mérési hibája kisebb volt, mint a 

heretömegé (Sokal & Rohlf 1981). Annak tesztelésre, hogy a heretömeg pozitív vagy negatív 

allometriával változik-e a testtömeggel, Student t-tesztet alkalmaztunk, kiértékelve, hogy a 

meredekség különbözik-e 1-t l. A spermiumszám elemzésénél a hímek heréiben tárolt 

spermiumok száma volt a függ  változó, a kezelés rögzített faktor, míg a kondíció kovariáns a 

GLM-ekben. Annak érdekében, hogy megvizsgáljuk, hogy a nagyobb hímek többet 

allokálnak-e spermatermelésbe, mint a kisebbek, miközben kontrollálunk a hereméret 



 ¡

különbségeire, a heretömeget és a testhosszt is beépítettük kovariánsként a modellbe. A 

megtermékenyítési siker mintázatának vizsgálatához ismételt méréses GLM-eket használtunk 

a 3. vizsgálati csoport adatain. Az els  három párzás megtermékenyítési sikere volt a függ  

változó, míg a hímek testhossza és kondíciója kovariáns volt. A negyedik párzásokat kizártuk 

az elemzésb l, mivel mindössze három hím párzott negyedik n sténnyel is. A párzási 

hajlandóság vizsgálatánál a 3. vizsgálati csoport hímjeit két kategóriába soroltuk: párzásra 

késznek tekintettük azokat a hímeket, amelyek a behelyezett n sténnyel amplexusba álltak és 

azt fenntartották a petézés végéig, míg kimerültnek tekintettük azokat, amelyek egyáltalán 

nem álltak amplexusba vagy nem maradtak a n stényen a peterakás végéig. Az elemzéshez 

GZLM-eket használtunk binomiális hibaeloszlással és logit illeszt függvénnyel. A hímek 

párzási hajlandósága volt a függ  változó, míg a testhossz és a kondíció kovariánsként épült a 

modellbe. A kezdeti modellekbe bevittük valamennyi kettes interakciót, majd 

modellegyszer sítést alkalmaztunk (P > 0,0ő). Az egyes magyarázó változók 

hatásnagyságának érzékeltetéséhez megadjuk a parciális η2
 értékeket. Minden próba kétoldali 

volt. A statisztikai számításokat az SPSS 17.0 programmal végeztük. 
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3.2 Eredmények 

3.2.1 Kísérlet közepes méretű hímekkel 

A többszöri pároztatás szignifikáns hatással volt a herékben lév  spermatartalékok méretére: a 

többször párzott hímek heréiben átlagosan feleannyi hímivarsejtet találtunk [nem pároztatott 

hímek (1. és 2. vizsgálati csoport: átlag ± szórás = 38,92 × 106
 ± 10,32 × 106

, N = 19; 

többször pároztatott hímek (3. és Ő. vizsgálati csoport): 21,26 × 106
 ± 2,8 × 106

, N = 18]. Ez 

szignifikáns különbségnek bizonyult (GLM: F1,35 = 12,87; P = 0,001). A négy csoportot külön 

elemezve ugyancsak különbségeket tapasztaltunk a spermatartalékok méretében (GLM: F3,33 

= 5,81; P = 0,003). A post-hoc tesztek szerint a tárolt spermiumok mennyisége kisebb a 3. 

vizsgálati csoportnál, mint az els  kett nél (Tukey HSD tesztek: P = 0,003 és P = 0,013; 14. 

ábra). A többi páros összevetés nem jelzett szignifikáns különbséget (minden P > 0,24). A 

kezdeti kondíciónak egyik elemzésnél sem volt szignifikáns hatása (mindkét P > 0,3).  

 

14. ábra. A herékben tárolt sperma mennyisége (átlag + SE) a négy vizsgálati csoportnál (1. csoport: túlaltatva a 

nászid szak kezdetén; 2. csoport: túlaltatva a nászid szak végén, pároztatva, óvszerrel ellátva nem voltak; 3. 

csoport: többször pároztatva óvszer nélkül; Ő. csoport: többször pároztatva, óvszerrel ellátva). 

 

A Ő. vizsgálati csoport hímjeinél az óvszerekben felfogott spermiumok száma alapján az 

ejakulátumméret csökkent a párzások alatt (GLM: F2,16 = 9,28; P = 0,002). Az els  és a 

második párzási kör között szignifikáns, jelent s, közel 80 százalékos csökkenést figyeltünk 

meg (els  párzási kör: átlag ± standard hiba = 1ő,82 × 105
 ± ő,2 × 105

, N = 6; második párzási 
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kör: 3,1ő × 105
 ± 1,73 × 105

, N = 6; Tukey HSD teszt: P = 0,011; 15. ábra). Nem találtunk 

különbséget a második és a harmadik párzások között (Tukey HSD teszt: P = 0,812; harmadik 

párzási kör: 1,87 × 105
 ± 0,8ő × 105

, N = 7; 15. ábra). Sem a hím identitása (GLM: F8,8 = 

0,64; P = 0,73), sem a peteszám (F1,15 = 0,03; P = 0,86), sem a kezdeti kondíció (F1,15 = 0,29; 

P = 0,6) nem befolyásolta a leadott hímivarsejtek mennyiségét. A megtermékenyítési sikerb l 

becsült spermaürülés, úgy t nik, nem befolyásolta az ejakulátumméretet (F1,15 = 0,09; P = 

0,77). 

 

 

15. ábra. Spermiumszámok (átlag + SE) a gumióvszerrel felfogott ejakulátumban a Ő. vizsgálati csoportnál. 

Mivel néhány hím nem párzott valamennyi párzási körben, vagy az ejakulátum begy jtése el tt megszabadult az 

óvszert l, a mintaszám az els  két párzásnál egyaránt 6, a harmadik párzásnál 7. A három párzási kör április Ő-

én, 8-án és 11-én kezd dött hímenként 1-1 n stény hozzáadásával. Megjegyezzük, hogy ejakulátum-gy jtési 

technikánk a tényleges ejakulátumméretet konzekvensen kb. őő %-kal alábecsüli (→ 3.1.2.3). 

 

A három egymást követ  párzás során a megtermékenyítési siker csökkenését figyeltük meg. 

(LMM: F2,111 = 61,13; P < 0,001). A megtermékenyítési siker az els  és a második párzás 

során magas volt (els  párzás: átlag ± standard hiba: 7Ő,Ő ± Ő,3 %; második párzás: 86,6 ± 3,ő 

%), de a harmadik párzásra lecsökkent (28,ő ± ő,7 %; 16. ábra). A marginális átlagok 

Bonferroni-korrigált összevetésén alapuló post-hoc tesztek szerint a megtermékenyítési siker 

valamennyi páros összevetésnél különböz  volt (minden P < 0,0Őő). A petezsinóron elfoglalt 

pozíciónak szignifikáns hatása volt (F3,111 = 3,68; P = 0,01Ő), ami a megtermékenyítési siker 

növekedését jelezte az id  párzás alatti el rehaladtával (16. ábra). A kezdeti kondíciónak 
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(F1,111 = 4,88; P = 0,029), valamint a párzás sorszáma és a kezdeti kondíció közötti 

interakciónak szintén szignifikáns hatása volt (F2,111 = 11,53; P < 0,001; 17. ábra). A hím 

identitása (Z = 1,41; P = 0,16), a peteszám (F1,111 = 0,43; P = 0,ő1) és a többi kettes interakció 

(minden P > 0,05) nem volt szignifikáns hatással a megtermékenyítési sikerre. 

 

  

16. ábra. A megtermékenyítési siker (átlag + SE) változása az ismételt párzások során és egy párzáson belül a 3. 

vizsgálati csoportnál. Fekete oszlopok: a petezsinór eleje; sötétszürke oszlopok: a petezsinór második szakasza; 

világosszürke oszlopok: a petezsinór harmadik szakasza; fehér oszlopok: a petezsinór vége. 

 



§¨

 

17. ábra. A kezdeti kondíció és a megtermékenyítési siker kapcsolata a három párzás során a 3. vizsgálati 

csoportnál (fekete pontok: els  párzások; szürke pontok: második párzások; üres pontok: harmadik párzások). 

Minden párzási körhöz különálló regressziós egyenest illesztettünk: folytonos vonal: els  párzások (R2 
= 0,01); 

szaggatott vonal: második párzások (R2 = 0,2); pontozott vonal: harmadik párzások (R2 = 0,Ő6). Az összesített 

megtermékenyítési sikert egy adott párzásnál a petezsinór négy szakaszából vett átlagként kalkuláltuk. 

 

A 3. vizsgálati csoport 10 hímje, valamint a Ő. vizsgálati csoport 9 hímje mind párzott az els  

körben, 1 hím a negyedik vizsgálati csoportból visszautasította a párzást a második körben, 

egy másik hím ugyanezt tette a harmadik körben, míg 3 hím a 3. vizsgálati csoportból 

otthagyta a még petéz  n stényt a harmadik körben. Az amplexusba nem álló, vagy a 

n stényt id  el tt otthagyó hímeket csökkent szexuális motivációjúnak tekintve a kezdeti 

kondíció és a párzás sorszáma interakciójának szignifikáns hatása volt a párzási hajlandóságra 

(LMM: F2,51 = 8,77; P = 0,001; 18. ábra). A kezdeti kondíciónak (F1,51 = 7,85; P = 0,007) és a 

párzás sorszámának (F2,51 = 7,21; P = 0,002) önmagukban is szignifikáns hatása volt. Nem 

találtunk különbséget az óvszerrel ellátott és óvszer nélküli hímek párzási hajlandósága között 

(F1,50 = 0,08; P = 0,78). A hím identitásának hatása (F17,34 = 0,83; P = 0,6ő) és a további kettes 

interakciók (minden P > 0,2) nem voltak szignifikánsak.  
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18. ábra. A párzási motiváció és a kezdeti kondíció kapcsolata a 3. és Ő. vizsgálati csoportnál. A kondíciót a 

testtömeg testhosszon végzett regressziójának reziduálisaként számoltuk. A szürke oszlopok a csökkent 

motivációjú hímeket jelképezik (nem álltak amplexusba vagy otthagyták a n stényt a petézés el tt), a fekete 

oszlopok pedig a szexuálisan motivált hímeket. A mintaszámok az oszlopok fölött láthatók, a pálcák + 1 SE-t 

ábrázolnak. 

 

 

3.2.2 Kísérlet különböző méretű hímekkel 

A heretömeg pozitív korrelációban volt a vegetatív testtömeggel, és az egyes vizsgálati 

csoportokban különbözött [1. vizsgálati csoport (átlag ± standard hiba): 129,6Ő ± 8,27 mg; 2. 

vizsgálati csoport: 10ő,Őő ± ő,72 mg; 3. vizsgálati csoport: 97,ő1 ± 6,86 mg; 6. táblázat]. Az 

els  vizsgálati csoport hímjeinek nagyobb volt a heremérete, mint a 3. vizsgálati csoport 

hasonló testméret  tagjainak, míg a 2. vizsgálati csoport hímjeinek köztes méret  volt (becsült 

marginális átlagok páronkénti, Űonferroni-korrigált összevetése: 1–3. vizsgálati csoport: P = 

0,028; 1–2. vizsgálati csoport: P = 0,79; 2–3. vizsgálati csoport: P = 0,32; 19. ábra). A 

kondíciónak nem volt hatása a heretömegre és az interakcióknak sem mutattuk ki szignifikáns 

hatását (6. táblázat). A heretömeg és a vegetatív testtömeg kapcsolata nem tért el az 

izometrikustól (Student t-teszt; t = −0,Ő8; df = 44; P > 0,5).  

 



«¬

 

19. ábra. A heretömeg és a vegetatív testtömeg (heretömeggel csökkentett testtömeg) viszonya. Fekete körök és 

folytonos vonal: 1. vizsgálati csoport (hímek hibernálva a szaporodási id szak elején); szürke körök és szaggatott 

vonal: 2. vizsgálati csoport (hímek partner nélkül tartva a szaporodási id szak alatt); üres körök és pontozott 

vonal: 3. vizsgálati csoport (több n sténnyel pároztatott hímek). 

 

6. táblázat. A vizsgálati csoport, a vegetatív testtömeg, a kezdeti kondíció és kett s interakcióik hatása a 

heretömegre (GLM). 

Változó df B SE F P 
parciális 

η2
 

       

Vizsgálati csoport 2, 42     3,814   0,030   0,154 

Vegetatív testtömeg 1, 42   0,907 0,194 21,825 <0,001   0,342 

Kondíció 1, 41 –0,004 0,003   1,809   0,186   0,042 

Vizsgálati csoport 
×vegetatív testtömeg 

2, 40     0,021   0,980   0,001 

Vizsgálati csoport 
×kondíció 

2, 39     0,031   0,970   0,002 

Vegetatív testtömeg 
×kondíció 

1, 40   0,001 0,030   0,001   0,972 <0,001 
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A herékben tárolt spermiumok száma pozitívan korrelált a heretömeggel és az egyes 

vizsgálati csoportok között szignifikánsan különbözött [1. vizsgálati csoport (átlag ± standard 

hiba): 1,36 × 108 ± 1,13 × 107; 2. vizsgálati csoport: 1,23 × 108 ± 8,7Ő × 106; 3. vizsgálati 

csoport: Ő,9Ő × 107 ± 6,83 × 106
; 7. táblázat]. Az 1. és a 2. vizsgálati csoport hímjei nem 

különböztek egymástól, viszont mindkét csoport különbözött a 3.-tól: szignifikánsan nagyobb 

spermakészlettel rendelkezett az els  két csoport (marginális átlagok Űonferroni-korrigált 

páros összevetése: 1–2. vizsgálati csoport: P = 1; 1–3. vizsgálati csoport: P < 0,001; 2–3. 

vizsgálati csoport: P < 0,001). A testhossz (SUL), a kondíció és az interakciók nem voltak 

hatással a herékben tárolt spermiumok relatív számára (7. táblázat).  

 

7. táblázat. A vizsgálati csoport, a heretömeg, a hím testhosszának (SUL) és kondíciójának, valamint e változók 

kett s interakcióinak hatása a hímek heréiben tárolt sperma mennyiségére (GLM). 

Változó df B SE F P 
parciális 

η2
 

 

        

Vizsgálati csoport 2, 42   31,581 <0,001 0,601  

Heretömeg 1, 42 9918,832 1965,220 25,474 <0,001 0,378  

SUL 1, 41     68,338    63,145   1,171   0,286 0,028  

Kondíció 1, 41     –8,735    34,696   0,063   0,804 0,002  

Vizsgálati csoport 
×heretömeg 

2, 40     0,059   0,943 0,003 
 

Vizsgálati csoport 
×SUL 

2, 39     0,359   0,701 0,018 
 

Vizsgálati csoport 
×kondíció 

2, 39     0,495   0,613 0,025 
 

Heretömeg×SUL 1, 40 –478,667   546,137   0,768   0,386 0,019  

Heretömeg ×kondíció 1, 40     42,773   301,300   0,020   0,888 0,001  

SUL×kondíció 1, 39     –8,087     11,312   0,511   0,479 0,013  

 

A megtermékenyítési siker nem függött a hím testhosszától, vagy a testhossz és valamely más 

változó interakciójától (8. táblázat). Űár nem tudtunk kimutatni szignifikáns változatosságot a 
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megtermékenyítési sikerben az egyes párzások között, a három párzás során lineárisan 

csökken  trend volt megfigyelhet  [els  párzás (átlag ± standard hiba): 80,6ő ± 6,88 %; 

második párzás: 67,Ő3 ± 8,3 %; harmadik párzás: 61,6ő ± 11,98 %]. A kondíció negatívan 

befolyásolta a megtermékenyítési sikert, de hatását külön vizsgálva az csak a harmadik párzás 

során volt szignifikáns (8. táblázat). 

 

8. táblázat. A hím testhosszának (SUL), kezdeti kondíciójának és a párzás sorszámának hatása a 

megtermékenyítési sikerre a 3. vizsgálati csoportnál (többször pároztatott hímek). Ismételt méréses GLM. A 

párzási körönkénti külön GLM-eknél a P értékek Űonferroni-korrigáltak. 

Ismételt méréses GLM   df F P 
parciális 

η2
 

 

alanyok közötti hatás        

SUL   1, 7   0,112 0,748 0,016  

Kondíció   1, 8 13,645 0,006 0,630  

SUL×kondíció   1, 6   0,912 0,377 0,132  

ismétlések közötti hatás        

Párzás sorszáma   2, 16   1,954 0,174 0,196  

Párzás sorszáma ×SUL   2, 14   0,011 0,989 0,002  

Párzás sorszáma 
×kondíció 

  2, 16   2,274 0,135 0,221 
 

ismétlések közötti 
kontrasztok 

      
 

Párzás sorszáma   1, 8   6,602 0,033 0,452  

Párzás sorszáma ×SUL   1, 7   0,023 0,885 0,003  

Párzás sorszáma 
×kondíció 

  1, 8   5,940 0,041 0,426 
 

Külön GLM-ek B SE df F P 
parciális 

η2
 

 

Kondíció  
(első párzás) 

–0,017 0,014 1, 8   1,584 0,732 0,165 

 

Kondíció  
(második párzás) –0,017 0,016 1, 8   1,109 0,969 0,122 

 

Kondíció  
(harmadik párzás) –0,059 0,016 1, 8 13,228 0,021 0,623 
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A 16 ismételten pároztatott hímb l 1 hím visszautasította a párzást a második n sténnyel, egy 

másik pedig a harmadik n sténnyel. Két további hím otthagyta a még petét rakó n stényt (egy 

a második, egy pedig a harmadik párzásnál). E Ő hímet kifáradtnak tekintettük, míg a többi 

12-t párzásra késznek. Elemzésünk szerint a testhossz nem befolyásolta az újrapárosodási 

hajlandóságot (GZLM; Wald χ2 
= 0,02; B = 0,02; SE = 0,12; N = 16; P = 0,88; 20. ábra). A 

jobb kondíciójú hímek párzás után kevesebb érdekl dést mutattak az újabb n stények iránt, 

azonban ez az összefüggés nem érte el a szignifikáns szintet (Wald χ2 
= 3,33; B = 0,56; SE = 

0,31; N = 16; P = 0,068). A testhossz és a kondíció interakciója nem volt szignifikáns (Wald 

χ2 
= 0,27; B = 0,29; SE = 0,56; N = 16; P = 0,6). 

 

 

20. ábra. A hímek testhosszának és újrapárosodási hajlandóságának kapcsolata a 3. vizsgálati csoportban 

(többször pároztatott hímek). A hímeket újrapárosodásra késznek tekintettük, ha amplexust létesítettek és 

fenntartották azt a peterakásig, illetve kimerültnek, ha nem álltak amplexusba vagy még a petézés kezdete el tt 

otthagyták a n stényt. A pálcák + 1 SE-t ábrázolnak. 
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3.3 Értékelés 

Eredményeink szerint a hím barna varangyok spermakészlete korlátozott mennyiség  sikeres 

párzást tesz lehet vé egy nászid szakon belül. A herékben lév  spermakészlet mérete egyik 

kísérletben sem csökkent szignifikánsan az egyedül tartott hímeknél, viszont lecsökkent 

azoknál, amelyeket többször pároztattunk. Ezzel összefüggésben az els  kísérletben az 

ejakulátumméret is lecsökkent az egymást követ  párzások során, ami közrejátszhatott a 

megtermékenyítési siker csökkenésében a harmadik párzás alatt. Ebb l következ en úgy 

t nik, hogy a hímek a párzási id szak el tt megtermelt készleteket használják fel, és nem 

képesek leadott hímivarsejtjeik pótlására két párzás között. Ezen kívül a hímek viselkedés 

szempontjából is kimerültek az ismételt párzások során, a kísérletek végére számos hím 

elvesztette érdekl dését a n stények iránt.  

A hímekre többnyire még ma is úgy tekintenek, mint amik szinte korlátlan szaporodási 

képességgel rendelkeznek, és ezért keresik a lehet séget minél több párosodásra (Wedell et al. 

2002). Eredményeink azonban, egyre nagyobb számú további tanulmánnyal egybehangzóan 

(Nakatsuru & Kramer 1982, Preston et al. 2001, Sato & Goshima 2006), megkérd jelezik ezt 

a vélekedést. Kérdéses, hogy vajon a barna varangy hímek szaporodási potenciálja 

természetes körülmények között is ennyire limitált-e? A második kísérlet, melyet egy 

természetes szaporodóhely t szomszédságában végeztünk, a természeteshez közelebb álló 

feltételeket (h mérséklet, megvilágítás) biztosított a kísérleti állatoknak. Ennél a vizsgálatnál 

a megtermékenyítési siker csökkenése ismételt párzások során nem volt olyan nagymérték , 

mint az els , laboratóriumi kísérletnél, azonban a tendencia itt is látható volt. Elképzelhet , 

hogy a laboratórium magasabb h mérséklete és az állatok ennek következtében fokozottabb 

anyagcseréje az oka annak, hogy a spermahiány jelei bent világosabban megmutatkoztak.   

Űár az els  kísérlet eredményei a barna varangy hímek szaporodási potenciáljának 

gyors esését jelzik, van közöttük néhány furcsa ellentmondás. A harmadik párzás után a 

hímek még mindig rendelkeznek spermakészleteik körülbelül ő0 százalékával, ami nagyjából 

20 millió spermiumot jelent. Miért nem használják fel e készletet megtermékenyítési sikerük 

leromlásának megakadályozására? Az egyik lehetséges magyarázat szerint a kisebb 

ejakulátumméret annak mellékhatása, hogy a hímek fizikai kimerülés miatt a harmadik 

párzásra elvesztik érdekl désüket a n stények iránt. Azonban, mivel az ejakulátumméret 

hamarabb lecsökken, minthogy a hímek kifáradásának jeleit tapasztalnánk, nagyobb a 

valószín sége a fordított ok-okozati összefüggésnek: hogy az ejakulátumméret csökkenése 

okozza a hímek motivációjának csökkenését. Igaz, ez nem minden állatcsoportban m ködik 

így, Montrose és mtsai. (200Ő) kutatása alapján a Nauphoeta cinerea  csótányfaj hímjei még 
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teljesen kiürült spermakészletekkel is párosodnak a n stényekkel. Azonban a N. cinerea 

hímek pusztán a párzások révén is képesek befolyásolni a n stények viselkedését (Roth 

196Ő), míg a Bufo bufo hímek képtelenek erre, és fáradságos, hosszadalmas küzdelmekbe 

bocsátkoznak egymással a n stények birtoklásáért. 

Ezzel azonban még mindig nem válaszoltuk meg a kérdést, hogy a hímek miért nem 

adják le a teljes spermakészletüket? Lehetséges, hogy a herékben fejl d  hímivarsejtek nem 

mindegyike teljesen érett, vagy leadásuk, esetleg az ejakulátum egyéb komponensének 

megtermelése és leadása további élettani korlátokba ütközik. Itt nem részletezett vizsgálatunk 

alapján a barna varangy hímek herékben tárolt spermájának min sége a nászid szak alatt 

romlik (Hettyey et al. 2012). Az ismételt párzások során el ször teljesen érett, jó min ség  

spermiumok készlete ürül ki, majd az ejakulátum egyre nagyobb arányban tartalmaz nem 

megfelel  min ség  spermiumokat, esetleg nem megfelel  mennyiség  vagy min ség  egyéb 

komponenst (Bissoondath & Wiklund 1996; Strzeżek et al. 2000), ami okozhatja a 

megtermékenyítési siker csökkenését. Smith-Gill és Űerven (1980) egy a Rana sylvaticán 

végzett vizsgálatban többször váltottak ki spermaleadást mesterségesen, melyekkel sikeres 

mesterséges megtermékenyítéseket vittek véghez, kizárva a viselkedési kifáradás hatásait. Űár 

ebben az esetben a hímek nem termelték meg a teljes ejakulátumot, a leadott spermiumok 

mennyisége és az elért megtermékenyítési siker mindössze három párzás alatt elkezdett 

csökkenni. Ez az eredmény is arra utal, hogy a tárolt spermiumkészleteknek nem kell teljesen 

kiürülniük ahhoz, hogy az ejakulátum min sége csökkenjen. Általánosabban: az ejakulátum 

min ségének csökkenésér l pontosabban tájékoztat a megtermékenyítési siker csökkenése. 

Űár úgy t nik, hogy a békák hímjei jókora felesleggel rendelkeznek spermiumkészletekb l 

(Sasso-űerri et al. 2006), e készletek jelent s hányada nem használható fel bármikor 

ugyanolyan hatékonysággal, és nem világos, mi célból rendelkeznek e készletekkel, vagy 

hogy milyen kényszerek határozzák meg a hímivarsejtekkel való gazdálkodást. 

Ha a jó min ség  sperma tényleg elfogy a párzások során, várakozásaink szerint a 

megtermékenyítési sikernek a peterakás folyamán csökkennie kellene (Űourne 1993). Mi 

ennek ellenkez jét tapasztaltuk az els  kísérletnél: a megtermékenyítési siker a petezsinórok 

elején volt a legalacsonyabb és a végén a legmagasabb. Lehetséges, hogy az ejakuláció 

megindításának fiziológiai és viselkedési kényszerei okozzák e mintázatot, de valószín bb, 

hogy inkább a peték változó kibocsátási sebessége áll a háttérben. A peterakás elején a hímek 

által kibocsátott spermiumok száma vagy a kibocsátásnak a peterakással való szinkronizálása 

– melyek a megtermékenyítési siker fontos meghatározói (Davies & Halliday 1977; Geffen 

1999) – talán nem megfelel ek a nagyszámú pete megtermékenyítéséhez. Kés bb, ahogy a 
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peték kibocsátásának sebessége lassul, a hím számára könnyebb lesz a megfelel  számú 

spermiumot a helyes id ben leadni. Így a peték kibocsátási sebességének id beli változása 

magyarázhatja, hogy miért n tt az id vel a megtermékenyítési siker egy petezsinóron belül, 

miközben a három párzást összességében nézve lecsökkent.  

Azon fajoknál, ahol a többször párzó hímek spermalimitálttá válnak, ami lecsökkenti 

szaporodási sikerüket és párzási motivációjukat is, a szaporodási rendszer jellegzetesen 

különbözhet azon fajokétól, ahol a hímek gyakorlatilag korlátlan szaporodási potenciállal 

rendelkeznek. A hímek többszöri párzásának lehet sége csökkenhet, hiszen jobb er ben lév  

és motiváltabb, még nem párosodott vetélytársakkal kell megküzdeniük a n stényekért. Az is 

lehetséges, hogy a szexuális tevékenységet teljesen beszüntetik a nászid szak alatt. Mindez 

megmagyarázná azt is, hogy egyes barna varangy hímek miért hagyják el a szaporodóhelyet 

akkor, amikor még érkeznek oda petéz  n stények (személyes megfigyelés). Ezen kívül, ha a 

hímek szaporodási képessége korlátozott, el nyük származhat a partner alapos 

megválasztásából, azaz hímválasz alakulhat ki az ilyen fajoknál (űlutton-Brock & Parker 

1992), még úgy is, hogy közben intenzív küzdelem is folyik a n stényekért (Owens & 

Thompson 1994). 

A már párosodott és nemi érdekl désüket veszített hímekkel párzó n stények saját 

szaporodási sikere is lecsökken (Warner et al. 199ő; Preston et al. 2001; Sato & Goshima 

2006). Ebb l következ en a n stények számára el nyös, ha elkerülik az ilyen hímeket (Gross 

1996; Wedell et al. 2002; Montrose et al. 200Ő). Ez a hímek szaporodási képességére 

alapozott, vagy id ben változó n stényválasz kialakulását eredményezheti (Harris & Moore 

2005; Sato & Goshima 2007). Az is lehetséges, hogy a n stények hím–hím versengést, vagy 

többszörös apaságot próbálnak el idézni olyan helyzetben, amikor többször párzott, kimerült 

hím áll párba velük (Olsson & Shine 1997; Smith & Reichard 200ő). A spermaversengéssel 

járó, sok hímivarsejtet igényl  párzásokat ugyanakkor a spermalimitált hímek kerülhetik, ami 

megint csak nemek között konfliktushoz vezethet. 

Második vizsgálatunk el tt az volt a hipotézisünk, hogy a különböz  méret  hímek 

szaporodási potenciálja eltér  és a nagyobb hímek több sikeres párzásra képesek, hiszen 

többre is van lehet ségük. Egyes kutatások szerint a genetikai variancia meglehet en alacsony 

e faj bizonyos populációiban, ami akár arra is utalhat, hogy a hímek szaporodási sikerében 

igen nagy a variancia, és aránylag kevés hím tud sikeresen szaporodni (Scribner et al. 1997, 

Űrede & Űeebee 200Ő). Davies és Halliday (1979) értékelése alapján egy angol barnavarangy-

populációban a sikeresen párosodó hímek aránya mindössze 20 százalék, bár az alkalmazott 

módszertan alapján meglehet, hogy alulbecsülték a párosodó hímek számát. Ezen kívül a 
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nagyobb hímek direkt versengésben legy zhetik a kisebbeket, lecserélve azokat a 

n stényeken, ezáltal valószín bb, hogy többször párosodnak. Ez azonban nem jelenti azt, 

hogy a kisebb hímek ki vannak zárva a párzásokból (Davies & Halliday 1978, 1979; Reading 

& űlarke 1983; Loman & Madsen 1986; Reading 2001; Lengagne et al. 2007). Végül, az 

effektív ivararány az egyes tavakban évek között, de egy éven belül is jelent sen ingadozhat 

(Reading 2001). Ebb l következ en a kicsi, és különösen a közepes hímek is képesek 

lehetnek egy nászid szakon belül többször párosodni, különösen, amikor a hím–hím 

versengés kevésbé intenzív, valamint olyan években, amikor az ivararány kevésbé tolódik a 

hímek felé. A körülbelül két sikeres párzásra korlátozódó szaporodási potenciál így adott 

helyzetben limitálhatja éves szaporodási sikerüket.  

Jobb kompetíciós képességük miatt azt várnánk, hogy a nagyobb békahímekre er sebb 

szelekció hat a nagyobb szaporodási potenciál elérése irányában (pl. Rana sylvatica , Smith-

Gill & Űerven 1980). A második kísérletben a nagyobb hímek heréi nagyobb méret ek 

voltak, mint a kisebbeké, azonban a növekmény nem haladta meg az izometrikusságot. Tehát 

a kisebb hímek nem fektetnek viszonylagosan kevesebbet szaporító szövet fejlesztésébe, mint 

a nagyobbak. Ugyanígy a spermiumok hereméretre vonatkoztatott száma sem tért el a kis és 

nagy hímek között, vagyis egységnyi tömeg  hereszövet ugyanannyi hímivarsejtet állít el  

mindkét méretcsoportnál. A hímek mérete nem befolyásolta sem a megtermékenyítési sikert, 

sem az újrapárosodási hajlandóságot. Ezen eredmények egybecseng en alátámasztják, hogy a 

kisebb hímek nem allokálnak kevesebbet a szaporodásba és többet a növekedésbe, mint a 

nagyobbak.  

Lehetséges, hogy a kis hímek más módon riznek meg forrásokat a növekedés 

számára, és nem a hereszövetbe, a spermatermelésbe, a jó megtermékenyítési képességbe 

vagy a párzási motiváció fenntartásába fektetnek kevesebbet. Például elképzelhet , hogy a kis 

hímek kevésbé energiaigényes párzási taktikát használnak, mint a nagyobbak. A barna 

varangynál a nagy hímek inkább egy helyben szólva hívják a n stényeket, míg a kisebbek 

aktívan keresik ket (Höglund & Robertson 1988). Azonban az aktív keresés éppen olyan 

energiaigényes lehet, mint az akusztikus hívás (Ryan et al. 1983), különösen, mert a barna 

varangynál az aktív keresés gyakran a hímek közötti harcokba torkollik. A kisebb hímek 

azáltal is megtakaríthatnának energiát a szomatikus növekedés számára, ha a szaporodási 

aktivitásukat rövidebb ideig tartják fenn, mint a nagyobbak. A barna varangy hímek azonban 

a teljes szaporodási id szakban a tavakban és környékükön maradnak, és ezt testmérett l 

függetlenül teszik (Gittins et al. 1980a,b; Loman & Madsen 1986). Ezekb l következ en a 

szaporodással összefügg  energia-befektetés a különböz  méret  hímeknél hasonló lehet.  
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Más kutatások eredményei szerint is el fordul, hogy a kisebb hímek nem fektetnek aránylag 

több energiát a növekedésbe, és kevesebbet a szaporodásba, mint a nagyobbak (lásd pl. 

Rakitin et al. 1999; Kitchener 2000; Hettyey & Roberts 2007), de jellemz bb a testméret és a 

szaporodási befektetés közötti pozitív allometrikus kapcsolat (pl. Andersson 199Ő; Simmons 

& Tomkins 1996; Emlen & Nijhaut 2000). A pozitív allometriát azzal szokták magyarázni, 

hogy a nagyobb hímeknek több el nyük származik a magasabb szaporodási befektetésb l 

(sensu Hosken et al. 200ő), vagy számukra ez kevésbé költséges, mint a kisebb hímeknek 

(sensu Petrie 1992; de lásd Űonduriansky & Day 2003). Sajnos nem tudjuk közvetlenül 

megbecsülni, hogy a kisebb hímek mennyit nyernek a fokozott növekedéssel, amennyiben 

lecsökkentik a szaporodási befektetésüket, vagy egy teljes szaporodási id szakot kihagynak. 

Azt tudjuk, hogy a szaporodásnak magas költségei vannak a békahímek számára (pl. Grafe & 

Thein 2001; McLister 2003), így az adott évi lecsökkentett szaporodási befektetés 

valószín leg fokozza a szomatikus növekedést, és így magasabb szaporodási sikerhez vezet a 

következ  évben, mint ahogy a békák n stényeinél (Reyer et al. 1999; Waelti & Reyer 2007) 

vagy más állatcsoportoknál is (Űerglund & Rosenqvist 1986; Taborsky 199Ő).  

Felmerül így a kérdés, hogy miért nem sikerült megfigyelnünk a jósolt méretfügg  

szaporodási befektetést a barna varangy hímeknél? Lehetséges, hogy az allokációs szabályok 

rögzítettek, és így minden hím a forrásainak egy adott hányadát fekteti növekedésbe, egy 

másik adott hányadot szaporodásba, és mindez mérett l független (sensu Jokela & 

Mutikainen 199ő). Az is lehet, hogy e fix szabályok ugyan kialakultak, de a populációban 

meglév  nagy hímek közötti min ségbeli különbségek miatt nem lehet ket észlelni (Van 

Noordwijk & De Jong 1986). A kicsi, de jó min ség  hímek többet képesek fektetni mind a 

növekedésbe, mind a szaporodásba, ami a szaporodási befektetés nagyságában akkora 

különbségeket okoz, hogy a méretfügg  különbségek elmosódnak és nem kimutathatók. 

Végül, érdemes annak lehet ségét is felvetni, hogy az egyes kisméret  hímek különböz  

stratégiákat használhatnak: lehet, hogy egyesek nem vándorolnak tavasszal a tavakhoz, és a 

teljes éves szaporodást kihagyják, amint az a n stényeknél is el fordul (Loman & Madsen 

2010), míg mások többet fektetnek a szaporodásba, hogy maximálják az évi teljes szaporodási 

sikerüket. Mivel a kísérleti hímeket a szaporodóhelyen gy jtöttük össze, ebben az esetben 

csak a második stratégiát alkalmazók kerülhettek a kísérletbe. 

Ezzel azonban még nem válaszoltuk meg a kérdést: miért nem fektet valamennyi kis 

hím (min ségt l és az alkalmazott életmenet-stratégiától függetlenül) minél többet a 

növekedésbe, hogy kés bb magasabb szaporodási sikert érjen el? A fix vagy kevéssé 

változtatható allokációs szabályok talán a hímek alacsony, 60% körüli éves túlélésének 
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köszönhet en alakultak ki (Heusser 1968; Gittins 1983, Schmidt et al. 2002; Loman & 

Madsen 2010). Nem valószín , hogy a hímek a jöv beli szaporodási sikerük 

maximalizálására lennének szelektálva, ha a következ  évük megélése bizonytalan (pl. 

Schneider & Lublin 1997). Ugyanígy, a szaporodási id szak el re megjósolhatatlan hossza, a 

változó ivararány és egyeds r ség miatt a hím–hím versengés intenzitása is évr l-évre 

változik (Gittins 1983; Höglund 1989; Loman & Madsen 2010), így bizonyos években a 

kevésbé versenyképes hímek is több párzásra tehetnek szert. Ilyenkor szintén hátrányos a 

következ  évre tartalékolni. Végül lehetséges, hogy a csökkentett szaporodási befektetés 

alacsony megtérülése miatt nem éri meg a jöv beli párzási sikerre építeni [hasonló eredményt 

kapott Lardner és Loman (2003) n stény Rana temporariánál]. Így a párzásra kevés eséllyel 

pályázó kis hímek a nagyobb szaporodási befektetésük révén még mindig a legmagasabb 

rátermettséget képesek elérni egy aránylag kedvez tlen helyzetben.   

Sok kutatás hangsúlyozza a hímek kondíciójának fontosságát a szaporodási siker 

meghatározásában (Smith-Gill & Berven 1980, Rakitin et al. 1999, Rowe & Hutchings 2004, 

Trippel & Neil 200Ő). A mi eredményeink ezzel kapcsolatban ellentmondásosak, hiszen az 

els  kísérlet szerint a kezdeti kondíció és a megtermékenyítési siker, valamint a párzási 

motiváció között pozitív kapcsolat állt fenn, a második kísérlet során azonban negatív 

kapcsolatot, illetve tendenciát sikerült kimutatnunk e változók között. Elképzelhet , hogy a 

kondíció csak laborkörülmények között meghatározó, ahol a magasabb átlagh mérsékleten, 

nagyobb anyagcsereráta mellett a hímek gyorsabban kifáradnak. A második kísérletnél 

tapasztalt negatív összefüggések okát azonban így sem tudjuk értelmezni. 

A barna varangy hímek tehát korlátozott szaporodási potenciállal rendelkeznek, ami 

megnyilvánul a szaporodási siker csökkenésében és a viselkedési kifáradásban, 

motivációvesztésben. A különböz  méret  hímek között ugyanakkor nincs különbség a 

szaporodási befektetés, illetve a szaporodási potenciál mértékében. A hímek korlátozott 

szaporodási potenciálja számos módon befolyásolhatja az effektív populációméretet, a 

szaporodási siker varianciáját és a szexuális szelekció er sségét. A poligámia gyakoriságát és 

a spermaversengés meglétét és er sségét szintén befolyásolja a spermalimitáltság. A hímek 

korlátozott szaporodási képessége a szaporodási viselkedés evolúciójában fontos szerepet 

tölthet be, ennek megismeréséhez további vizsgálatok szükségesek. 
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Az eredmények összefoglalása 

 

1. A Pilis–Visegrádi-hegység kisvizeiben 10 kétélt faj él hely-használatát állapítottuk 

meg a szaporodási id szakban. A leggyakoribb fajok az erdei béka, a gyepi béka, a 

barna varangy, a pettyes g te és a zöld levelibéka voltak. 

2. A fajok el fordulását els sorban a tavak jellemz i határozták meg, de több faj számára 

fontosak voltak a szárazföldi környezet tulajdonságai is.  

3. A vizsgált fajok többnyire a nagyobb, dúsabb növényzet  tavakban fordultak el , a 

gyepi béka azonban a kisebb, sekély dagonyák specialistája volt. 

4. Az erdei és a gyepi béka közötti szaporodási interferencia a vizsgált természetes 

populációkban hatással volt az erdei béka szaporodási sikerére. 

5. Az interferencia hatását a környezet komplexitása (vízinövények, ágak, sziklák – a 

vizuális észlelést akadályozó elemek jelenléte) befolyásolta: kis komplexitású 

tavakban a gyepi béka növekv  arányával az erdei béka petecsomóinak átlagos 

megtermékenyítési sikere lecsökkent. Nagyobb komplexitású tavakban e csökkenés 

nem volt kimutatható.  

6. Az interferencia aszimmetrikus volt: a gyepi béka petecsomók megtermékenyülésére 

nem volt hatással a két faj tömegességi aránya.  

7. Az erdei béka n stényei nem viselkedtek felt n bben, ha gyepi béka hím állt velük 

párba, de késleltetett vagy többszöri peterakással képesek voltak mérsékelni a gyepi 

béka hímek nemi er szakának következményeit. 

8. A fajon belüli versenyben a nagyobb erdei béka hímek jobban teljesítettek, de gyepi 

béka hímmel szemben a különböz  méret  erdei béka hímek egyformán esélytelenek 

voltak. 

9. A barna varangy hímek szaporodási potenciálja korlátozott: a herékben tárolt 

spermiumok mennyisége, ejakulátumméretük és megtermékenyítési sikerük már 

három párzás alatt lecsökkent. Ezzel párhuzamosan párosodási hajlandóságuk is 

csökkent. 

10. A kistermet  barna varangy hímek nem fektetnek aránytalanul kevesebbet a 

szaporodásba, mint a nagyobb termet ek, annak ellenére, hogy a nagyobbak magasabb 

szaporodási sikert tudnak elérni. 
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Összefoglaló következtetések 

 

1. Mivel az egyes fajok különböz  jelleg  szaporodóhelyeket használnak, a fajgazdag 

kétélt közösség fennmaradása azzal biztosítható, ha a szárazföldi és vízi környezet e 

változatosságát is meg rizzük.  

2. A szaporodási interferencia a természetben is kihathat a populációk szaporodási 

sikerére, hatását azonban befolyásolhatja a környezet komplexitása.  

3. A szaporodási interferencia egyes fajokra kifejtett hatásai populációs szinten is 

lehetnek aszimmetrikusak, amit okozhatnak a kompetíciós képességekben fellelhet  

különbségek. 

4. Más fajhoz tartozó hím által elkövetett nemi er szak szaporodási sikerre gyakorolt 

káros következményeit küls  megtermékenyítés  faj n stényei is képesek lehetnek 

csökenteni, még nemi er szak uralta szaporodási rendszerekben is. 

5. A fajok közötti nemi er szak irányát, a fajok megtermékenyítési sikerére gyakorolt 

hatást alapvet en befolyásolhatja a hímek versengési képessége: a versenyben 

sikeresebb faj populációs szinten kevésbé szenved az interferenciától. 

6. A barna varangy hímek el re megtermelt spermiumkészlettel kezdik meg a 

nászid szakot, ami a párzások között nem pótlódik és aránylag kevés sikeres párzást 

tesz lehet vé. Ez kihatással lehet a párosodási taktikákra és a hímek párzási 

motivációjára is, emellett ivari konfliktushoz is vezethet. 

7. A kis (fiatal) és nagy (id sebb) hímek spermiumháztartása nem különbözik, ami 

valószín leg azzal magyarázható, hogy az évek közötti túlélés alacsony, emellett a 

várható szaporodási siker az ivararányok évek közötti er s ingadozása miatt nem 

jósolható, így a kis hímek számára is el nyösebb lehet az aktuális szaporodási 

befektetésüket maximalizálniuk. 
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Összefoglaló 

 

A kétélt ek különleges életmenettel jellemezhet  állatcsoport, mely napjainkban világszerte 

visszaszorulóban van. Legtöbbjük szaporodása és korai egyedfejl dése a vizes él helyekhez 

köt dik, és nászid szakuk során komplex szociális viselkedést mutatnak. Szaporodásuk 

sikerét meghatározza az ökológiai és szociális környezethez történ  alkalmazkodás. A fajok 

nagy része, ezáltal a kétélt közösségek fajgazdagsága szempontjából is nagy jelent sége van 

a szaporodóhelyeken a vízi és a szárazföldi környezetnek, azonban a különböz  fajok 

él helyhasználata eltérhet egymástól. Az eltér  él helyhasználati mintázatok kialakulásában 

szerepet játszhatnak a kétélt  fajok közötti kölcsönhatások is. Az együtt szaporodó fajok 

között a forráskompetíció mellett a szaporodási interferencia is ilyen kölcsönhatást jelenthet, 

mely a békák körében többek között a hímek választás nélküli, er szakos párzási kísérleteire 

vezethet  vissza. Az interferenciának egyedi szinten komoly rátermettség-csökkent  hatása 

lehet, és e hatások a populáció szintjén is megnyilvánulhatnak. A résztvev  fajokra gyakorolt 

hatás a legtöbb esetben aszimmetrikus. A békák és varangyok szaporodási csoportosulásaiban 

nemcsak a különböz  fajok között, hanem egy fajon belül is konfliktust okozhat a párzások 

kimenetele. Ennek alaposabb megértéséhez fel kell tárni, hogy az er szakos hímek párzási 

potenciálja hasonlóan korlátozott-e, mint a n stényeké, illetve hogy ez milyen kihatással van 

viselkedésükre a nászid szakban. 

Vizsgálatainkban a Pilis-Visegrádi-hegység kétélt közösségeinek szaporodását 

tanulmányoztuk. Az els  terepi vizsgálat során felmértük a hegység összes ismert 

szaporodóhelyét, és megvizsgáltuk, milyen tényez k befolyásolják a fajgazdagságot és az 

egyes fajok el fordulását. A második vizsgálatcsoport az együtt leggyakrabban el forduló két 

faj, az erdei és a gyepi béka közötti szaporodási interferenciát vizsgálta, el bb populációs, 

majd egyedi szinten. A harmadik vizsgálatcsoport hímek korlátozott megtermékenyítési 

képességével foglalkozik, a mesterséges körülmények között is könnyen tartható és petéz  

barna varangyot használva modellfajként. 

Kutatásaink kimutatták, hogy a Pilisben szaporodó kétélt fajok számára els dleges 

fontosságúak a tavak jellemz i, de több fajnál a szárazföldi környezet is számít. A legtöbb faj 

a nagyobb, s r bb növényzet  tavakat részesíti el nyben, a gyepi béka azonban inkább a 

kisebb, sekély dagonyák specialistája. Az erdei béka generalista fajként szinte minden 

kisvízben petézik a Pilisben. A szaporodási interferencia terepi vizsgálatával sikerült igazolni 

a jelenség populációs szinten is megnyilvánuló negatív hatását az erdei béka petecsomók 
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megtermékenyülésére. A gyepi békára nem sikerült e negatív hatást kimutatni. Kísérletes 

vizsgálatunk feltárta az alapvet  okokat: a gyepi béka hímek jobb kompetíciós képességekkel 

rendelkeznek, ami meghatározza a n stényekért zajló kompetíció kimenetelét, ugyanakkor az 

erdei béka n stények különböz  stratégiákkal (pete-visszatartás, ismételt petézés) képesek 

mérsékelni a káros következményeket. Űarna varangyokkal folytatott vizsgálatunk els k 

között mutatott ki er s spermalimitáltságot egy küls  megtermékenyítés  fajnál. Második 

kísérletünk alapján a szaporodási potenciál és a hímek szaporodási befektetése nem 

méretfügg . 

Vizsgálatainkkal a kétélt ek szaporodási sikerére ható komplex, ökológiai, szociális és 

élettani kényszereket sikerült feltárni, aminek nemcsak az ökológia és evolúcióbiológia 

szempontjából van jelent sége, de, különösen a kétélt ek veszélyeztetettsége miatt, a 

természetvédelem szempontjából is. 
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Summary 

 

Amphibians, a group characterised by a complex life cycle, are currently facing a global 

crisis. In most species, reproduction and early development occurs in wetlands and their 

breeding interactions are modulated by complex social behaviours. The key to their breeding 

success are adaptations to the ecological and social environment. For most species and for the 

amphibian species richness features of both the aquatic and the terrestrial environment are 

important, however, preferences of individual species can differ. This can partly be caused by 

the avoidance of negative interactions among species. Species which reproduce synchronised 

and synpatrically are affected not only by resource competition but also by reproductive 

interference, which is mostly caused by the coerciveness and indiscriminateness of males. 

Interference can have serious adverse effect on the individuals’ fitness, it can also have 

negative impacts on the population level, and its outcome is often asymmetric regarding the 

participating species. In breeding aggregations of anuran amphibians individuals can also be 

involved in intraspecific conflicts about the outcome of matings. For a better understanding of 

this it is important to explore if males have a limited reproductive potential like females and if 

such an intrinsic limitation has an impact on their reproductive behaviour. 

We studied these aspects of reproduction in amphibian populations of the Pilis-

Visegrádi Hills, Hungary. In the first study we made a nearly complete assessment on the 

amphibian breeding communities of the area and explored aquatic and terrestrial habitat 

characteristics which could have an influence on species richness and individual species 

occurrences. The next studies investigated reproductive interference between the common 

frog and the agile frog on the level of populations and individuals. The third group of 

experiments scrutinized the reproductive potential of amphibian males and used the common 

toad as a model species.  

My results revealed that for most amphibian species reproducing in the Pilis, aquatic 

habitat characteristics are of central importance, although for some of them the features of the 

terrestrial surroundings also play a role. The majority of species use larger ponds with dense 

vegetation, however, the common frog mainly breeds in small and shallow pits. The agile frog 

is a widespread generalist occurring in most breeding sites of the area. Our studies on 

reproductive interference in natural populations confirmed its negative population-level 

impacts on the fertilization success of agile frog egg clutches, however, we could not detect 

such an effect on clutches of the common frog. Our breeding trials confirmed the presumptive 
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cause: common frog males have better competitive skills which determine the outcome of 

interspecific male competition. However, agile frog females can mitigate negative fitness 

effects by some subtle behavioural strategies: withholding eggs or multiple clutch-laying. Our 

study on the common toad was among the first detecting strong sperm limitation in a species 

with external fertilization. We also revealed that reproductive potential and investment of 

males do not depend on male body size and that small males do not invest less into 

reproduction in relative terms than their larger conspecifics. 

Our studies revealed complex ecological, social and physiological constraints on the 

breeding behaviour of amphibians, contributing to community and evolutionary ecology, 

however, our results are also of importance for conservational applications, especially 

considering the threatened status of this group.  
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tézisek nyilvánosságra kerüljenek az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban. Felhatalmazom  
a Természettudományi Kar Tudományszervezési és Egyetemközi Kapcsolatok Osztályának  
ügyintéz jét, BÍRÓ ÉVÁT, hogy az értekezést és a téziseket feltöltse az ELTE Digitális 
Intézményi Tudástárba, és ennek során kitöltse a feltöltéshez szükséges nyilatkozatokat.  
b) kérem, hogy a mellékelt kérelemben részletezett szabadalmi, illet leg oltalmi bejelentés  
közzétételéig a doktori értekezést ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban és 
az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban;41

 

c) kérem, hogy a nemzetbiztonsági okból min sített adatot tartalmazó doktori értekezést a 
min sítés (dátum)-ig tartó id tartama alatt ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi 

Könyvtárban és az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban;42
 

d) kérem, hogy a m  kiadására vonatkozó mellékelt kiadó szerz désre tekintettel a doktori  
értekezést a könyv megjelenéséig ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban, és 
az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban csak a könyv bibliográfiai adatait tegyék közzé. 
Ha a könyv a fokozatszerzést követ n egy évig nem jelenik meg, hozzájárulok, hogy a doktori  
értekezésem és a tézisek nyilvánosságra kerüljenek az Egyetemi Könyvtárban és az ELTE  
Digitális Intézményi Tudástárban.43

 

2. A doktori értekezés szerz jeként kijelentem, hogy  
a) az ELTE Digitális Intézményi Tudástárba feltöltend  doktori értekezés és a tézisek saját 
eredeti , önálló szellemi munkám és legjobb tudomásom szerint nem sértem vele senki szerz i  
jogait;  

b) a doktori értekezés és a tézisek nyomtatott változatai és az elektronikus adathordozón  
benyújtott tartalmak (szöveg és ábrák) mindenben megegyeznek. 
3. A doktori értekezés szerz jeként hozzájárulok a doktori értekezés és a tézisek szövegének  
plágiumkeres  adatbázisba helyezéséhez és plágiumellen rz  vizsgálatok lefuttatásához.  
 

Kelt: ……………………………… 

      …………………………………………… 

a doktori értekezés szerzőjének aláírása 
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 Űeiktatta az Egyetemi Doktori Szabályzat módosításáról szóló űXXXIX/201Ő. (VI. 30.) Szen. sz. határozat.  
Hatályos: 201Ő. VII.1. napjától. 
39

 A kari hivatal ügyintéz je tölti ki. 
40 A megfelel  szöveg aláhúzandó.  
41 A doktori értekezés benyújtásával egyidej leg be kell adni a tudományági doktori tanácshoz a szabadalmi, 

illet leg oltalmi bejelentést tanúsító okiratot és a nyilvánosságra hozatal elhalasztása iránti kérelmet. 
42

 A doktori értekezés benyújtásával egyidej leg be kell nyújtani a min sített adatra vonatkozó közokiratot.  
43

 A doktori értekezés benyújtásával egyidej leg be kell nyújtani a m  kiadásáról szóló kiadói szerz dést. 


