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1. Bevezetés, elméleti háttér
1.1. Szexuális szelekció és a másodlagos ivari bélyegek

A klasszikus megközelítés szerint (Darwin, 1871) az ivari kiválogatódás vagy szexuális
szelekció olyan versengés eredménye, ahol a limitált forrás, amelyért az egyedek (elsősorban
a hímek) közötti versengés folyik, a szaporodási partner. A sikertelen versenytárs nem
elpusztul, hanem kevesebb vagy nulla utódja lesz. Az ivari kiválogatódás a bélyegekre való
hatását tekintve negatív viszonyban állhat a természetes kiválogatódással. Ezek a
megállapítások részben már túlhaladottá, érvényüket vesztetté váltak (Andersson, 1994):
szelekció csak egy van, melynek „célja” a rátermettség növelése. Az ivari kiválogatódás nem
más, mint ivarfüggő szelekció, amely azon adaptációknak kedvez, melyek előmozdítják a
fenotípusok ivarspecifikus elkülönülését, a két ivar fenotípusának fokozottabb mérvű
elválását (Carranza, 2009). Továbbá ez a fajta szelekciós mechanizmus a párosodási
lehetőségért folytatott versenyképességet vagy a partnerválasztás hatékonyságát növelő
bélyegekre hat (Boomsma, 2007). Az ivari kiválogatódás lényegében tekintve a (másodlagos
ivari) bélyegek és a párosodási és/vagy szaporodási siker közötti nem véletlenszerű kapcsolat
eredménye (Møller, 1994). Egy bélyegnél erős ivari kiválogatódást akkor várhatunk, ha erős a
bélyeg és a szaporodási siker kapcsolata (Jones & Ratterman, 2009). Ez pedig több,
együttesen megjelenő feltétel mellett teljesül (Jones & Ratterman, 2009): ha erős a bélyeg és a
párosodási siker pozitív kapcsolata; ha a szaporodási sikert a párosodási siker függvényében
jellemző Bateman-grádiensnek az emelkedő szakaszán található a populációs átlag; ha e
grádiens emelkedő szakasza meredek. E körülmények meglétekor az adott bélyeg nagyban
befolyásolhatja a párosodási sikert, és nagyfokú variancia lehetséges a szaporodási sikerben.
A fenti összefüggéseket, és így az ivari kiválogatódás erősségét számos tényező befolyásolja,
így pl. minél nagyobb a szaporodóképes egyedek számának különbsége a két ivar közt, a
források eloszlása minél inkább kedvez a poligámiának, vagy minél hatékonyabb a
párkeresési algoritmus stb., annál fokozottabb ivari kiválogatódás lehetséges (Krebs &
Davies, 1981; Jones & Ratterman, 2009). Mindezekből az is látható, hogy a párosodási
rendszer, az utódgondozási rendszer és az ivari kiválogatódás erőssége kölcsönösen összefügg
egymással (Székely et al., 2000).
Az ivari kiválogatódás két fő mechanizmus által jut érvényre (Andersson, 1994). Az
ivarokon belüli (intraszexuális) szelekción keresztül olyan bélyegekre hat, melyek
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meghatározzák a versengő ivar egyedeinek a másik ivar egyedeiért folytatott küzdelme
kimenetelét, ezáltal befolyásolva a párosodási sikert. Az ivarok közötti (interszexuális)
szelekció során pedig az ivari kiválogatódás azokra a bélyegekre hat, melyek meghatározzák a
versengő ivar egyedeinek a másik ivar felé mutatott attraktivitását, amely alapján a választó
ivar egyedei válogatnak a párosodást és párbaállást illetően a versengők közül.
A másodlagos ivari bélyegek, díszek evolúciójára és a velük szemben mutatott
preferencia eredetére több, adott esetekben egymást nem kizáró magyarázat létezik
(Andersson, 1994). Ilyen pl. a megszaladó evolúció (pl. Mead & Arnold, 2004), az
érzékszervi hajlam (pl. Endler & Basolo, 1998), illetve az indikátor mechanizmus. Az utóbbi
szerint a bélyeg tükrözheti az egyed genetikai minőségét (Hunt et al., 2004),
parazitarezisztenciáját (Hamilton & Zuk, 1982), illetve a költség- vagy hátrányelv (Zahavi,
1975) értelmében az egyedi minőség egyéb, időben dinamikusabban változó jellegzetességeit
(megjegyzendő, hogy az egyedi minőség meglehetősen képlékeny fogalom, lásd Hunt et al.,
2004; Wilson & Nussey, 2010; Bergeron et al., 2011). A hátrányelv akkor lehet érvényes, ha
a bélyegnek létrehozási és/vagy fenntartási költségei vannak. Ennek következtében a rosszabb
minőségű (pl. rosszabb kondíciójú, kevésbé egészséges) egyedek nem lesznek képesek e dísz
ugyanolyan fokú kifejlesztésére, mint amilyenre a jobb minőségűeknek nyílik lehetősége
(Andersson, 1994), mivel a rosszabbaknak a költség arányaiban nagyobb, illetve azt nem vagy
kevésbé képesek elviselni. Megemlítendő, hogy erős leegyszerűsítése az összefüggéseknek
azt várni, hogy a költséges másodlagos ivari bélyegek kifejezettségének mindig pozitív
kapcsolatban kellene állnia a rátermettséggel vagy annak komponenseivel (Badyaev &
Qvarnström, 2002).
A fentiek alapján a másodlagos ivari jellegek igen gyakran képezik alapját a
párválasztási döntésnek, mivel információt hordozhatnak arról, hogy viselőjük a párosodás
és/vagy a párbaállás után a párja számára milyen mértékű közvetlen és közvetett előnyöket
tud biztosítani vetélytársaival szemben, melyek végső soron a szaporodási sikert segítik
(Andersson, 1994, Jones & Ratterman, 2009). A hím által nyújtható közvetlen előnyök egyike
lehet a mérsékeltebb ektoparazitáltság, amit pl. a selyemmadaraknál (Ptilonorhynchus
violaceus) az épített lugas minősége tükröz (Doucet & Montgomerie, 2003a). A jó
választásból származó közvetett előnyök a kompatibilis és a jó génekben mutatkoznak meg
(Neff & Pitcher, 2005). A jó gének hirdetésére példa a tarka levelibéka (Hyla versicolor)
hímek vokalizációja (Welch et al., 1998), vagy a széncinegék (Parus major) örökölhető
hassávmérete, mely tükrözi az egyed életképességét, s egy széles hassávú hím utódjai egyfelől
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öröklik apjuk díszességét, másfelől ezek túlélése is nagyobb lesz, tehát a szülőpár szaporodási
sikere is nő (Norris, 1993).

1.2. A madarak színezete mint másodlagos ivari bélyeg

A lugashoz, hassávmérethez stb. hasonlóan a színezet is lehet másodlagos ivari bélyeg. A
madarak gazdag színvilágát két eltérő mechanizmus hozza létre.

1.2.1. A pigment alapú színezet

A melaninok a jellegzetes vörös, sárgásbarna, barna, szürke, fekete színüket a széles
hullámhossztartományú, monoton fényelnyelésüknek köszönhetik (Meredith & Sarna 2006;
Riesz, 2007). A melaninok makromolekuláinak pontos szerkezete mindmáig nem ismert
(Meredith & Sarna, 2006; Watt et al., 2009). A melanin alapú díszek árnyalatát és telítettségét
(barnás vagy inkább feketés a dísz) a pigmentfajták aránya határozza meg, míg az intenzitást
befolyásolhatja a pigmentek abszolút mennyisége is (több pigment alacsonyabb intenzitást
eredményez) (McGraw et al., 2005). Az eu- és feomelanint a madarak szervezete de novo
szintetizálja; a folyamat első lépése, az L-tirozin konverziója komplex és energiaigényes
folyamat. Bár maga a tirozin esszenciális aminosav, de a madarak táplálékaiban elterjedt, így
nem limitáló tényező a tollazati melaninfolt kialakításában (Jawor & Breitwisch, 2003).
Kísérletekben kimutatták, hogy a melaninszínezetre a táplálékminőség romlása egyes fajok
esetében nincsen hatással (pl. Siefferman & Hill, 2005a). Ezen színezet kialakítása számos
fiziológiai kényszer alatt áll, így pl. a pigmenteket létrehozó kémiai reakciók egyes enzimjei
fém kofaktorokat igényelnek (melyek magasabb koncentrációban toxikusak), emellett a
melanin alapú szín létrejöttét egyes esetekben befolyásolhatja még az agresszivitásra és a
költési szezon alatti szaporodási tevékenységekre is ható ivari hormonok mennyisége, pl. a
tesztoszteron serkentőleg hat a melaninszintézisre, ám egyben immunszuppresszív hatású is
(Jawor & Breitwisch, 2003). McGraw (2003) a melanindíszek előállításának költségét és
őszinteségét új nézőpontból közelítette meg a melaninszintézishez szükséges, magasabb
koncentrációban
összefüggésében.
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koncentrációja pozitívan függött össze a melanizáltság mértékével (Niecke et al., 2003).
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A melanin alapú díszek létrehozásuknak fentebb leírt költségessége és kényszerei
következtében őszinte minőségindikátorok (Hill & McGraw, 2006). A melaninszínezet
tájékoztathat viselőjének viabilitásáról (Norris, 1993; Griffith, 2000; Emaresi et al., 2014), a
szervezet egészségi állapotáról (Galván & Alonso-Alvarez, 2008, 2009), ektoparazitáltságáról
(Fitze & Richner, 2002), vagy az egyed intraszexuális kompetíciós képességéről és
agresszivitásáról (Jawor & Breitwisch, 2003). Sok fajnál erősebb genetikai kontroll alatt áll,
heritabilitása nagy mértékű lehet, tükrözheti a genetikai minőséget (Norris, 1993; Roulin &
Dijkstra, 2003; Gasparini et al., 2009), míg más fajoknál kondíciófüggő, fenotípusosan
plasztikus jellegként mutatkozik meg, melynek kifejeződését inkább környezeti és fiziológiai
tényezők befolyásolhatják (Griffith et al., 1999; Poston et al., 2005; Bize et al., 2006;
Fargallo et al., 2007; Galván & Alonso-Alvarez, 2009). A melanin alapú szín tükrözheti az
egyedek szociális státuszát is (Mennill et al., 2003). A melanin alapú színezetnek környezeti
tényezőktől és egyedi kondíciótól való függését nemcsak madaraknál, de több gerinctelen
fajnál is kimutatták (pl. Hooper et al., 1999; Talloen et al., 2004; Punzalan et al., 2008), ami
tovább finomítja a melanin alapú díszek lehetséges információtartalmáról kialakított
képünket.
Gyakori pigmentek az instabil, fényre bomló karotinoidok, melyek sárga, narancs, piros
színt eredményeznek, a szervezetben egy részük exogén antioxidánsokként van jelen (Olson
& Owens, 1998; Svensson & Wong, 2011), és mennyiségileg kényszerkompromisszum
(trade-off) viszonyban állnak számos élettani funkcióval (Rajashing et al., 2006). A
színárnyalatot és a színtelítettséget a pigmentfajták aránya, az intenzitást a pigmentmennyiség
befolyásolja (Inouye et al., 2001; Saks et al., 2003). A karotinoidokat a madarak szervezete de
novo nem szintetizálja (Olson & Owens, 1998). Őszintén jelezhetik a táplálkozási kondíciót
(Senar et al., 2003), mivel elérhetőségük a környezetben limitált, ezen kívül jól tükrözhetik az
egyedek fertőzöttségét, parazitáltságát is (Brawner et al., 2000; Figuerola et al., 2003).

1.2.2. A szerkezeti alapú színezet

A szerkezeti alapú színezet általánosan elterjedt az állatvilágban, s madaraknál a
legintenzívebben a kék, zöld, sárga és fehér foltoknál fejeződik ki, a legkevésbé a feketénél és
a barnánál (Eaton & Lanyon, 2003), bár egyes fajok feketének, barnának tűnő tollazata igen
erősen reflektál az ultraibolya tartományban (Burkhardt & Finger, 1991).
A nem irizáló akromatikus (reflektanciacsúccsal nem rendelkező) szerkezeti színek az
emberi szemnek fehérnek tűnnek. Ennél a típusnál a tollban a szóróelemek feltételezhetően
7

teljesen rendezetlenül helyezkednek el, miáltal a szórt fényhullámok közti fázisviszonyok is
rendezetlenek lesznek, azok inkoherensen szóródnak, így nem igazán jelenik meg erősítő
interferencia, s mivel – hasonlóan pl. az előző csoporthoz – a szórás a hullámhosszakra nézve
nem szelektív, ezért nagyjából fehér fényt érzékelünk (Prum, 1999). A fehér tollak
színképzése – az összes többivel ellentétben – kizárólag szerkezeti eredetű, pigmentek nem
vesznek részt benne semmilyen formában. A fehér tollazati szín kialakítási költségei még
nemigen tisztázottak. Elképzelhetőnek tartom, hogy van létrehozási költsége, ugyanis az
intenzitást a szóróelemek mennyisége befolyásolhatja (több szóróelem, nagyobb intenzitás). A
fehér

tollak

UV

keratinállományból

telítettségének
álló

kérge

változatosságáért
tehető

talán

felelőssé,

a

tollaknak

mivel

az

a

kompakt

valamennyi

hullámhossztartományban elnyel, de fokozottabban az UV tartományban (Finger, 1995), tehát
vékonyabb kéreg esetén talán nőhet az UV telítettség. Annyi mindenesetre bizonyos, hogy a
táplálék minősége befolyásolhatja a fehér szín tulajdonságait (McGlothlin et al., 2007). A
fehér tollak melaninhiánya lényeges következményeket von maga után. Mivel e pigment
mechanikailag erősíti a tollszerkezetet, ezért a festékanyag nélküli tollrészek könnyebben
roncsolódnak. A keménységük kisebb, mint a melanizált tollaké (Bonser, 1995), mert kérgük
vékonyabb (Doucet et al., 2004). A ß-keratint hidrolizáló, keratinázt kibocsátó baktériumok
tevékenységével szemben kevésbé ellenállók (Goldstein et al., 2004). A tolltetvek is jobban
kedvelik a depigmentált területeket, elősegítve azok törését (Kose & Møller, 1999). A törött
szárny- és farktollaknak pedig aerodinamikai költsége is lehet, ugyanis csökkenthetik a
manőverezőképességet (Kose & Møller, 1999). A fehér foltok növelhetik a predációs
kockázatot (Andersson, 1994; Götmark, 1997) és az intraszexuális agressziót (Qvarnström,
1997). Jellemző, hogy a fehér tollazati foltokat a párválasztásban betöltött, illetve
minőségjelző szerepük kutatásakor elsősorban morfológiájuk (mindenekelőtt méretük)
szempontjából veszik górcső alá (pl. Török et al., 2003; Osorno et al., 2006; Griggio et al.,
2010; Remeš, 2011), ám elhanyagolják a színezeti jellemzők irányából történő megközelítést.
Az elmúlt években azonban néhány tanulmány rávilágított arra, hogy ezek színjellemzői is
közvetíthetnek információt viselőjük minőségéről és, mint pl. a nyílfarkú récénél (Anas
acuta), a párválasztás alapjául szolgálhatnak (Sorenson & Derrickson, 1994). Pehelyrécénél
(Somateria mollissima) a fehér intenzitás jelzi az immunrendszer erősségét (Hanssen et al.,
2006). Csérfajoknál azt találták, hogy az intenzitás és az UV telítettség kisebb volt a
kevesebbszer vedlett, ezáltal öregebb tollaknál, melyek szerepet játszanak a párválasztási
döntésben (Bridge & Eaton, 2005). Az uhu (Bubo bubo) tojók fehér torokfoltjának intenzitása
valószínűleg jelzi az egyed minőségét, s esetleg státuszszignálként funkcionálhat (Penteriani
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et al., 2006). A hím kanadai cinegénél (Poecile atricapillus) nemcsak a párválasztással és a
szociális dominanciával függött össze a fehér területek intenzitása (Woodcock et al., 2005),
hanem a fészekaljon belüli saját fiókák arányával is (Doucet et al., 2005). Végül pedig a házi
veréb (Passer domesticus) fehér szárnyfoltjának intenzitását befolyásolta a vedlés sebessége
(Vágási et al., 2010).
A kromatikus (tehát reflektanciacsúccsal rendelkező) irizáló (a megfigyelési szögtől
függően más színű) színezetek is gyakoriak. Ezeket többféle szerkezet hozhatja létre (Brink &
van der Berg, 2004; Yin et al., 2006; Eliason & Shawkey, 2012).t E színezet tükrözheti pl. a
vérparazitáltság mértékét (Doucet & Montgomerie, 2003b). A szerkezeti színek közt az
információtartalmukat tekintve a leginkább vizsgáltak a nem irizáló UV-kék színek. Ezeknél a
tollágakban lévő szerkezet folytán a fényhullámok inkább koherensen szóródnak, s
konstruktív interferencia eredményezi az adott színt (Prum et al., 1998, 1999). A szerkezeti
színek fajok, populációk, ivarok, egyedek és testtájak közti változatosságát több tollszerkezeti
tényező határozza meg (Finger, 1995; Doucet et al., 2004, 2006; Shawkey et al., 2006a). A
toll intenzitását a szóróelemek és a tollág kérgének mennyisége befolyásolhatják, a
színárnyalatot a szóróelemek közti távolság, a színtelítettséget pedig pl. a melaninréteg
kéregtől való távolsága (Shawkey et al., 2003; Shawkey et al., 2005). A nem irizáló UV-kék
színezet kifejezettsége érzékeny a vedléskori táplálékellátottságra (Siefferman & Hill, 2005a)
és a vedlés időtartamára (Griggio et al., 2009a). A kék magvágó (Passerina caerulea) hímek
reflektanciája pozitívan függött össze a kondícióval (Keyser & Hill, 1999), valamint pozitív
kapcsolatban állt a territórium méretével és annak zsákmányabundanciájával (Keyser & Hill,
2000). E színtípus fontos szerepet játszik a madarak párválasztásában (Johnsen et al., 1998;
Hunt et al., 1999), illetve az intraszexuális kommunikációjukban is (Alonso-Alvarez et al.,
2004; Siefferman & Hill, 2005b). Kapcsolatban állhat a fészekaljon belüli ivararánnyal
(Griffith et al., 2003). Jelezheti, hogy egy egyed a párjáról és a fiókákról milyen intenzíven
gondoskodik (Siefferman & Hill, 2003; Siefferman & Hill, 2005c). Mindemellett a szerkezeti
szín is tükrözheti az egyedek életképességét (Sheldon et al., 1999).

1.3. Az összetett színezeti díszek rendszere

A különböző színképzési mechanizmusok nagyon gyakran egymással változatos módon
kombinálódva is megjelenhetnek egyazon bélyegben, pl. melanin és karotinoid (Stephen et
al., 2011), diffrakciós rács és többrétegű szerkezet (Kinoshita & Yoshioka, 2005), pterin és
szerkezeti szórás (Rutowski et al., 2005), papiliokróm és szerkezeti szórás (Wilts et al., 2012),
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és hüllőknél gyakori a melanin-szerkezet-karotinoid kombináció (pl. Kuriyama et al., 2006).
Tollak esetében is valószínűleg a kombinálódás lehet a leggyakoribb jelenség (Jacot et al.,
2010). Pl. az aranycsíz (Carduelis tristis) sárga színét valójában karotinoid pigmentek
fényelnyelése és a tollszerkezet fehér szórása okozza (Shawkey & Hill, 2005). A széncinege
fiókáinál kimutatták, hogy a fészekaljméret csökkentése növelte a sárga toll intenzitását,
mivel nőtt a reflektancia a spektrum azon tartományában, ahol nem nyel el a karotinoid, ez a
változás tehát a tollszerkezet számlájára írható; ugyanakkor a szegényesebb táplálék
csökkentette az intenzitást, ugyanis csökkent a reflektancia a karotinoidok elnyelési
tartományában, tehát itt a pigmentek okozták a változást (Jacot et al., 2010). Ezek alapján
látható, hogy egy bélyeg már önmagában is összetett dísz lehet különböző attribútumai által
(pl. egy folt területe, alakja, szimmetriája, színe, intenzitása, telítettsége, kopottsága).
Beszélhetünk emellett több bélyeg együttes rendszeréről is (pl. két különböző tollazati
folt együttese). Nagyon gyakori, hogy egy madárfaj több, különböző vagy éppen azonos színű
másodlagos ivari bélyeget is hordoz, ilyen pl. a széncinege (fehér pofa, fekete hassáv, zöldes
hát, sárga mell) vagy a vörösbegyű kékmadár (Sialia sialis) (kék és vörösesbarna). A több
dísz együttes használata növelheti az információ megbízhatóságát az egyed minőségéről
(Johnstone, 1995; Candolin, 2003; Jawor & Breitwisch, 2004). Abban az esetben, amikor a
díszek egyedfejlődési, fiziológiai szempontból különböző eredetűek, kifejeződésük mértéke
általában különböző költségekkel társulhat, és az egyes fenotípusos bélyegekkel is különböző
genetikai kapcsolatban állhatnak. Mindezek következtében a szimultán megjelenő díszek
viselőjük különböző jellegzetességeit hirdethetik a vetélytársak és a szaporodási partnerek
felé, ahogyan azt számos fajon alátámasztották (Hill & McGraw, 2006). Példának okáért, a
táplálékmegvonásos kezelések hatására a barnafejű gulyajáró (Molothrus ater) és a
vörösbegyű kékmadár kék, szerkezeti alapú tollazatának spektrális jellemzői negatívan
változtak, ugyanakkor a melanin alapú színezet kifejeződése nem változott meg (McGraw et
al., 2002; Siefferman & Hill, 2005a). A házi pirókok (Carpodacus mexicanus) kokcidiózisa
negatív irányban befolyásolta a karotinoid alapú díszek kifejeződését, míg a melanin alapúak
ebben az esetben sem változtak (Hill & Brawner, 1998). Egy fészekaljcserés manipuláció a
széncinegéknél kimutatta, hogy a melanin alapú színezet túlnyomóan kvantitatív genetikai
hatásoktól függ, míg a karotinoid alapú szín a környezeti körülményektől (Quesada & Senar,
2009). Továbbá még az is lehetséges, hogy nemcsak a különálló díszek, hanem az egyes
díszek

különböző

tulajdonságai

is

különböző

információt

hordozhatnak.

Szintén

széncinegénél mutatták ki egy tanulmányban, hogy a sárga tollak kromatikus komponense
heritábilis és a környezeti körülményektől függő volt, míg a színezet akromatikus intenzitása
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nem volt heritábilis (Evans & Sheldon, 2012). Egy hasonló tanulmány ugyanezen faj sárga
tollainál azt mutatta ki, hogy a tollak mikroszerkezete erős genetikai és környezeti kontroll
alatt állt, de a karotinoid alapú színezeti komponens elsősorban környezeti tényezőktől
függött (Matrková & Remeš, 2012).
Többféle másodlagos ivari dísz esetében, annak ellenére, hogy azok esetleg más-más
egyedfejlődési háttérrel rendelkeznek, mégis lehetséges, hogy ezek nemcsak különböző
információt, hanem emellett egymással részben átfedő információt is hirdessenek. Leírták pl.
a kanadai cinege hímjeinél, hogy nem csupán a fehér, de a fekete tollak spektrális
tulajdonságai is prediktálják a páron kívüli párosodásból származó fiókák fészekaljon belüli
arányát (Doucet at al., 2004), valamint széncinegéknél a különböző színű foltok
reflektanciaspektrumának rövid hullámhosszú része egységesen tükrözi az egyedek
kondícióját (Galván, 2010). Érdekes módon az is lehetséges, hogy több bélyeg redundáns
információt hordoz, de ellentétes irányban, mint azt a gyöngybagolynál is találták, ahol a
kifejezettebb feomelanin alapú díszítettséggel rendelkező egyedek kisebb mértékű
rezisztenciát tanúsítottak az oxidatív stresszel szemben, ugyanakkor a kifejezettebb eumelanin
alapú dísszel rendelkezők rezisztensebbnek mutatkoztak (Roulin et al., 2011). Több bélyeg
kovarianciájának leírásán túl, érdekes lehet annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy több bélyeg
közös (vagy integrált) varianciája hogyan függ az életmenet-komponensektől, illetve ez
milyen információtartalommal rendelkezik. Mindezidáig azonban csak nagyon kevés
tanulmány szentelt figyelmet az életmenet-komponensek és az összetett, többszörös bélyegek
együttesének (Siefferman & Hill, 2003).
Bár növekszik az érdeklődés a többszörös díszek irányában is (Andersson et al., 2002;
Loyau et al., 2005; Hegyi et al., 2008a; Peters et al., 2008; Silva et al., 2008; Griggio et al.,
2010), sajnos, részben módszertani megfontolásokból, a színezeti vizsgálatokat illetően a
legtöbb publikált tanulmány a díszek rendszerének csupán egy aspektusát elemzi (pl. Delhey
et al., 2006; Peters et al., 2006), még akkor is, ha a tanulmányozott faj egynél több attraktív
bélyeget is bemutat. A jelenleg uralkodó látásmód szerint a különböző eredetű színezeti
típusok különböző információt hordoznak (pl. McGraw et al., 2002), és különböző fejlődési
folyamatok kontrollálják őket (Olson & Owens, 1998; Jawor & Breitwisch, 2003; Prum et al.,
2009), ami összességében hozzájárulhat ahhoz a megfontoláshoz, hogy az ilyen bélyegeket
egymástól elkülönítve elemezzék (Doucet et al., 2005). Sőt, még ugyanannak a színezeti
típusnak különböző testtájakon lévő elkülönült foltjait is igen gyakran mint független
bélyegeket kezelik (pl. McGraw et al., 2002), ezek lehetséges funkcionális vagy fejlődési
hasonlósága ellenére.
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A valóságban azonban, ha a másodlagos ivari bélyegek ténylegesen egy összetett
jelzésrendszert alkotnak, gyakori problémát jelenthet még meghatározni is az egyedi díszeket
az információtartalmuk tekintetében. Ugyanis például a szexuális szelekció a fenotípus
különböző bélyegein a kondíciófüggés maximalizálásának irányába hathat, és azáltal a
különböző díszek úgy evolválódhatnak, hogy fejlődési útvonalaikon és a kifejezésüket
szabályozó mechanizmusokon (részben) osztozni fognak (Badyaev, 2006). Ennek folytán,
még ha néhány bélyeg különböző információt is hordoz, ezek a bélyegek egymással is
kölcsönösen összefügghetnek (Balmford et al., 1992; Candolin, 2003). A jelvevők képessége
az egyedi bélyegek rendszerének feldolgozására több tekintetben is előnyös lehet, beleértve
azt, hogy az így gyűjtött információ megbízhatóbb lehet, illetve hogy a rendszer olyan
információt is hordozhat a viselőjéről, amelyet az egyedi bélyegek önmagukban nem
mutatnak (Hebets & Papaj, 2005). Habár több olyan vizsgálat is van, amely egyidejűleg
vizsgált egynél több színezeti díszt (pl. Jawor et al., 2003; Silva et al., 2008; Galván, 2010),
ezek legtöbbje az adott bélyegeket mégis szeparált egységekként kezelte, s nem mint együttes
egészet, összetett rendszert (de lásd: Merilä et al., 1999; Siefferman & Hill, 2003; Hegyi et
al., 2008a).
Amikor szexuális szelekció megléte után nyomozunk egymással valószínűleg
összefüggő bélyegek rendszerében, az első lépés a szóban forgó bélyegek egymással való
kapcsolatainak feltárása kellene legyen. A soron következő lépést, a bélyegek, bélyegrendszer
információtartalmát és használatát vizsgáló analíziseket a fenti elemzés eredményeinek
megfelelően kellene elvégezni. Amennyiben a vizsgált bélyegek közt nincs összefüggés, vagy
csak kevés, gyenge kapcsolat található, akkor ezeket egymástól elkülönülten lehet analizálni.
Ha azonban több, szignifikáns összefüggés van, akkor meg kell fontolni egy funkcionálisan
integrált jelzésrendszer lehetőségét, s ennek megfelelően a bélyegeket együttesen vizsgálni.

1.4. Az ultraibolya színek szerepe

Számos tanulmány bizonyítja, hogy a közeli ultraibolya (UV-A) tartomány érzékelése igen
elterjedt az állatvilágban (pl. LeBas & Marshall, 2000; Jacobs et al., 2003; Siebeck, 2004; Li
& Lim, 2005), s a gerincesek közt a legkifinomultabb színlátással a madarak rendelkezhetnek
(Varela et al., 1993). A vizsgálatok alapján feltételezhető, hogy az énekesmadarak
többségének retinájában is megtalálható az UV-ra érzékeny – 365-380 nm-re legérzékenyebb
– csaptípus (Ödeen & Håstad, 2003), tehát nagy valószínűséggel a dolgozat által vizsgált
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fajnál, az örvös légykapónál (Ficedula albicollis) is. Ezt a feltételezést megerősítik a kormos
légykapón (Ficedula hypoleuca) végzett vizsgálatok (Siitari et al., 2002; Ödeen et al., 2011).
A közelmúltban kitüntetett szerepet tulajdonítottak a szerkezeti alapokon nyugvó
ultraibolya színnek, habár az azzal történő információközlés nem feltétlenül speciálisabb a
többi hullámhossztartományban megvalósuló kommunikációnál (Banks, 2003). Ugyanakkor
kétségtelen, hogy egyes fajok színérzékelésében fontosabb szerepet tölt be, míg másokéban
más színeknek nagyobb a fontossága (Hunt et al., 2001; Hausmann et al., 2003). Az
ultraibolya színnel szemben nem minden esetben jelenik meg válaszreakció, a hatás
kontextusfüggő lehet (Maddocks et al., 2001; White et al., 2003). Fontos tehát megjegyezni,
hogy nem helyes kitüntetett figyelemmel kezelni a színezet ultraibolya komponensét, hacsak
ezt a vizsgálatok eredményei nem indokolják: pl. a reflektanciaspektrum UV-A tartománya
mutat nagyobb varianciát az egyedek között, vagy manipulációs tesztekben specifikusan az
ultraibolyára mutatnak reakciót az alanyok (ezeknél kiemelten fontos, bár gyakran figyelmen
kívül hagyott követelmény (pl. Johnsen et al., 1998; Kingma et al., 2009), hogy a
színmanipuláció a természetes változatosság határain belül mozogjon).
A korábban kevésbé vizsgált UV szín fontossága számos bizonyítást nyert a taxonok
széles spektrumában. Szerepet játszhat az aposzematizmusban (Seah & Li, 2001; Blackledge
& Wenzel, 1999), a tojásmimikri kialakításában (Cherry & Bennett, 2001), a halrajok
csoportképzésében (Modarressie et al., 2006), a fiókák detektálásának megkönnyítésében
(Jourdie et al., 2004), hozzájárulhat a prezigótikus reproduktív izolációhoz (Bleiweiss, 2004),
befolyásolhatja a fiókák kéregető viselkedésének sikerességét (Hunt et al., 2003). Privát
vizuális kommunikációs csatornaként is használatos (Burkhardt & Finger, 1991; Cummings et
al., 2003; Håstad et al., 2005). Ugyanakkor az UV színezet a predátorok részéről is segítheti a
rejtőzködést (Green, 2005; Green & Leberg, 2005), ha ezáltal a háttérhez képest kisebb lesz a
kontrasztjuk. Az UV fény érzékelésének képessége jelentős szerephez jut a táplálékkeresés
során is (Viitala et al., 1995; Koivula et al., 1999; Siitari et al., 1999; Li & Lim, 2005). A
színezet UV komponensének az inter- és intraszexuális kommunikációban betöltött
minőségjelző funkcióját is számottevő bizonyíték támasztja alá (pl. Siitari & Huhta, 2002;
Alonso-Alvarez et al., 2004). Több madárfaj tollszínezetének UV összetevője is szexuálisan
szelektált másodlagos ivari bélyeg. A jelen dolgozat is részben e területen végez feltáró
munkát, az örvös légykapót használva modellfajként, azaz a dolgozat egyik kérdése, hogy az
UV tartománynak szerepe lehet-e az örvös légykapó életében.
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1.5. Az örvös légykapó mint modellfaj és a vizsgálat kérdései

Az örvös légykapó tolldíszeit az információtartalom vizsgálatakor általában a fehér foltok
méretével szokták jellemezni (Pärt & Qvarnström 1997; de Heij et al., 2011), s a szárnyfolt és
a homlokfolt méretének funkciója és információtartalma jól ismert a faj általam vizsgált
populációjában is. Úgy tűnik, hogy a hímek és a tojók szárnyfoltmérete, ellentétben a
homlokfoltmérettel, fontos szerepet tölt be az ivaron belüli versengésben (Garamszegi et al.,
2006; Hegyi et al., 2008b), továbbá a homlokfolt méretével egyetemben szerepe van a
párválasztásban (Hegyi et al., 2008c; Hegyi et al., 2010). A hímek homlokfoltjának mérete
viszonylag kevésbé kondíciófüggő, mint a két ivar szárnyfoltmérete (Hegyi et al., 2007a;
Hegyi et al., 2008c). Az örvös légykapó tollazatának spektrális tulajdonságait vizsgálatainkig
azonban se az egyedi foltok, se a tollazat egésze tekintetében nem tanulmányozták még, így
az fehér folt a kutatások térképén. Ugyanakkor ismeretes, hogy egy rokon faj, a kormos
légykapó

hímjei

nagy

hullámhossztartományban,
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reflektanciájának UV összetevőjére szexuális szelekció hat (Siitari & Huhta, 2002; Siitari et
al., 2002; Lehtonen et al., 2009). Vizsgálatom egyik célja éppen ezért részben az, hogy
feltárjam a színezet UV komponensének esetleges jelentőségét.
Továbbá fontos megjegyezni, hogy az örvös légykapók összetett tollazati díszekkel
rendelkeznek, melyek egy része melanin alapú, míg más része depigmentált, fehér, és sehol
sem irizáló. Tavasszal a hímek fejtetője és a hát fölső része fekete, a nyakörv fehér. A tojók és
a fiatal hímek evező- és farktollai sötétek, barnásszürkék, az adult hímekéi feketék. A fehér
szárnyfolt az adult hímeknél nagyobb, mint a tojóknál és a fiatal hímeknél. A fehér
homlokfolt jellemzően a hímek sajátja, de kivételes esetekben tojóknál is megtalálható. A
tojók melle és hasa fehér, gyakran világosbarna vagy barnásfehér foltokkal (1. és 2. fénykép)
(Svensson, 1992). A költő hímek hasa, melle, nyakörve, szárny- és homlokfoltja fehér, a többi
részük fekete, a tojók szárnyfoltja fehér, hasa és melle barnásfehér, a többi részük
szürkésbarna, mérhető, kifejezett és diszkrét homlokfoltjuk általában nincsen (Svensson,
1992; saját megfigyeléseink). E tulajdonságainak köszönhetően e fajnak mind a tojó, mind
pedig a hím ivara alkalmas modell lehet az összetett tollazati díszek spektrális
tulajdonságainak viselkedésökológiai vizsgálatára.
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1. fénykép: Tojó örvös légykapó (saját kép). A számok a vizsgálatban spektrofotométerrel
mért tollazati területek helyét jelölik (1.: szárnyfolt, 2.: szárnyfedő, 3.: homlok, 4.: fejtető, 5.:
mell).

2. fénykép: Öreg hím örvös légykapó (saját kép). A számok a vizsgálatban
spektrofotométerrel mért tollazati területek helyét jelölik (1.: szárnyfolt, 2.: szárnyfedő, 3.:
homlok, 4.: fejtető, 5.: mell).
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Az örvös légykapó tompa és nem irizáló barna és fekete színét a melaninok hozzák létre,
mivel a madarak körében e két színt elsősorban a melaninok határozzák meg (Hill &
McGraw, 2006), továbbá ezt alátámasztja egy tanulmány, amelyben az örvös és a kormos
légykapónál vizsgálták a tollazat eumelanin- és feomelanintartalmát (Calhim et al., 2014): a
barnább tollakban több a feomelanin, illetve kisebb az eumelanin aránya, míg a fekete
tollaknál éppen fordítva. Az örvös légykapó nem irizáló, fehér színét az akromatikus, fehér
tollakra jellemző tollszerkezet hozhatja létre, pigmentek a létrejöttében nem vesznek részt.
A dolgozat első kérdéskörében az örvös légykapó spektrális adatait használtam annak
vizsgálatára, hogy a különböző tollazati területekről származó reflektanciaspekrumok
jellegzetességei integráltak-e, és hogy lehet-e szerepe a párválasztásban az integrált
bélyegegyüttes varianciájának. Ehhez először kiszámoltam a testtáj szintű egyedi színváltozók
korrelációs mátrixát, hogy meghatározzam a testtájak színjellemzői egymással való
integrációjának szintjét és erősségét. Összehasonlítottam az ivarok között a korrelációs
mátrixok szerkezetét annak eldöntésére, hogy lehetséges-e együtt analizálni az ivarokat. Ezen
eredményekre alapozva főkomponens analíziseket (principal component analysis, PCA)
végeztem az egyedi színváltozókon, és megbecsültem az integrált, tollazati szintű
színváltozók összefüggését a fehér foltméretekkel, mivel ez is a jelzések integrációjának egy
másik szintje lehet. Végül megvizsgáltam a tollazati szintű színezeti változatosság
tekintetében az asszortatív párbaállást (amely kölcsönös szexuális szelekciót indikálhat
(Kraaijeveld et al., 2007)), és metaanalitikai eljárást alkalmazva megbecsültem a testtáj szintű
és a tollazati szintű színvariancia relatív szerepét egyes feltehetőleg szexuális szelekcióban
közrejátszó folyamatokban. Habár van néhány tanulmány, amely az általa vizsgált színezeti
bélyegeket mint összetett rendszert kezelte (Merilä et al., 1999; Hegyi et al., 2008a), a
tudomásom szerint nem született még olyan munka, amely a párbaállási mintázatokat úgy
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reflektanciajellegzetességeit integrált jelzésrendszerként kezelte volna. Az egyedi bélyegek
korrelációs szerkezetének elemzései, illetve az összetett bélyegrendszereken ható szexuális
szelekció közvetlen vagy közvetett nyomának analízisei egymást kiegészítik, s nehéz is
egymástól függetlenül interpretálni ezeket. Először is, a bélyegek korrelációs szerkezetének
vizsgálata a szexuális szelekció vizsgálata nélkül problematikus lehet, mert a jelvevő vagy
figyelembe veszi a bélyegek integrációját a párválasztás döntésekor, vagy nem, így e tudás
hiányában könnyen lehet, hogy valójában funkcionálisan neutrális mintázatokat írunk le.
Másrészt, a párbaállási mintázatok vizsgálata a bélyegegyüttesek korrelációs szerkezetének
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számszerűsítése nélkül műtermékekhez vezethet, mivel előfordulhat, hogy a szubjektíven
meghatározott „együttesek”, amelyekre esetleg szignifikáns párbaállási összefüggést is
találunk, valójában nem is léteznek.
Az örvös légykapónál az ivari dikromatizmust illetően a továbbiakban azt feltételeztem,
hogy az ivarok nemcsak a pigmentált területek spektrális jellegzetességeiben térnek el
egymástól, ami az emberi szem számára is érzékelhető változatosságot eredményez (a tojók
barnábbak), hanem a depigmentált területek is különböznek (tojóknál kevésbé kifejezett
színezet), bár ezt a mi szemünk nem érzékeli. Továbbá azt is feltételeztem, hogy a hímeknél
az életkor is befolyásolja a színezetet. A fiataloknál a szárnyfedők láthatóan is világosabbak,
barnák (Svensson, 1992).
A vizsgált fajnál minden tollazati terület vagy pigmentált, vagy depigmentált, és mivel
ezek mind legalább egy színképzési mechanizmusban osztoznak (melanin + szerkezet, illetve
tisztán

szerkezet),

azt

feltételeztem,

hogy

a

különböző

tollazati

területek

reflektanciajellemzőinek összefüggései egy vagy több, tollazati szintű integrációban
mutatkoznak meg.
Olyan másodlagos ivari bélyegek esetében, amelyek mindkét ivarban hasonló
információt hordozhatnak, és szerepük lehet a szexuális szelekcióban is, pozitív asszortatív
párbaállási mintázatot lehet várni (Kraaijeveld et al., 2007). Ennek alapján a színezeti
bélyegek erős integrációja, illetve a tollazati szín információtartalmának és szerepének a két
ivar közti lehetséges hasonlósága esetén azt vártam, hogy pozitív asszortatív párbaállás lesz a
tollazati szintű összetett, több komponensű színezeti változók tekintetében. Mindemellett egy
ilyen asszortatív párbaállási mintázat jelezheti azt is, hogy a jelvevők több, egymással
korreláló jelet használnak szeparáltan, és azt is, hogy ezeket a jeleket együttesen mint integrált
bélyegrendszert használják. Ezért egy további analízist végeztem a kapott mintázat
jelentésének felmérésére. Amennyiben a jelvevők a testtáj szintű egyedi jeleket együttesen,
funkcionálisan integrált egészként vették figyelembe, és mint egy általános minőségjelző
jelként használták, azt várhatjuk, hogy a testtáj szintű spektrális jellemzők (intenzitások és
UV telítettségek) erősebb párbaállási mintázatokat mutatnak, ha ezek ugyanannak az összetett
változónak (esetünkben főkomponens (principal component, PC) tengelynek) a részei, mint
akkor, ha más-más PC részei. Továbbá az egyazon PC-hez tartozó, de különböző bélyegek
közti asszortatív párbaállási mintázatnak ugyanolyan erősnek kellene lennie, mint az azonos
bélyegek közöttinek. Más szavakkal, ha A és B egyedi változó része egy összetett változónak,
de C nem része ennek, akkor azt várhatjuk, hogy a tojó A és a hím A változója közti
korrelációnak ugyanolyan erősnek kell lennie, mint a tojó A és a hím B változója köztinek, és
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mindkettőnek erősebbnek kellene lennie, mint a tojó A és a hím C változója köztinek.
Ugyanakkor, ha egy összetett bélyeg adott egyedi változói között (tojó A–hím A) a párbaállási
mintázat rendre erősebb, mint a különböző egyedi változói közt (tojó A–hím B), az azt
jelentheti, hogy a jelvevők inkább egyedi, független változókként tekintenek az egyes
bélyegekre, nem pedig mint azok egységes egészére.

A dolgozat második kérdéskörében megpróbáltam a tojók és a hímek tollazati szintű
színezeti változatosságának kapcsolatát feltárni a jelenlegi és a múltbéli kondícióval, és az
elsődleges szaporodási befektetés mintázataival, hogy kiderítsem, hordozhat-e ezekről
információt a színezet.
A másodlagos ivari jellegek összefüggése a szaporodással genetikai és/vagy hormonális
kapcsolatokat is tükrözhet, pl. az egyedek különböző szaporodási taktikája különböző
díszítettséggel párosulhat (Duckworth et al., 2003), vagy a partnerek befektetése eltérhet a
párjuk díszeinek függvényében (Horváthová et al., 2012). Emellett egy egyszerű korreláció
egy dísz és a kondíció között még nem szolgáltat bizonyítékot a bélyeg kondíciófüggésére. Ez
különösen igaz a melanin alapú bélyegekre, melyeket igen gyakran más bélyegek
kifejeződését is meghatározó pleiotróp génhatások kontrollálnak (Ducrest et al., 2008; Roulin
& Ducrest, 2013), ami még erős genetikai szabályozás alatt is a kondíció és az adott bélyegek
közti kapcsolathoz vezethet (Almasi et al., 2012). Ezenfelül érdemes tekintetbe venni a
habitat színezet függvényében történő nem véletlenszerű elfoglalását is (Hegyi et al., 2008c).
Mindazonáltal az előző évi szaporodási befektetés és kondíció jellegzetes kapcsolatai a
jelenlegi színezettel kisebb valószínűséggel származhatnak genetikai okokból vagy nem
véletlenszerű

habitatfoglalásból.

Ezért

a

kondíciófüggés

tesztelésére

ezeket

az

összefüggéseket összehasonlítottam a színezet és a jelenlegi fészekaljméret, illetve kondíció
közti összefüggésekkel. Különböző predikcióim voltak két lehetséges okozati háttérre.
Pleiotrópia vagy nem véletlenszerű habitatfoglalás esetében azt vártam, hogy a színezet
összefüggései az előző és az azonos évi kondícióval és szaporodási változóval hasonlók
lesznek, vagy az előző évi változókkal még gyengébben is függ össze a színezet, mint a
jelenlegiekkel. Kondíciófüggés esetében azt vártam, hogy az előző évi magyarázó változók
szignifikánsan fognak hatni a színezetre, míg az azonos éviek nem, vagy az előbbitől eltérő
módokon. Esetleges genotípus-környezet interakció (Piault et al., 2009) előfordulásakor
ugyanannak a genotípusnak a különböző, változó környezetekben más-más lehet a
rátermettsége (kondíciója, szaporodása stb.). Csakhogy, hacsak a környezeti körülmények
változásai nem mutatnak szigorú periodikusságot, egy genotípus-környezet interakció nem
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eredményezhet szisztematikus különbségeket a jelenlegi és a múltbéli magyarázó változóknak
a színezettel való korrelációi között. A környezeti periodikusság pedig a legtöbb természetes
populációban valószínűtlen (de lásd a baglyokat és a rágcsálóciklusokat), és a mi esetünkben
hiányzik is. Egy genotípus-környezet interakció hatása talán növelheti az összefüggések
hibavarianciáját a populációnkban, ezáltal csökkentve bármilyen kapcsolat erősségét,
függetlenül az időbeli csúszástól. Következésképpen, nincs más kézenfekvő magyarázat a
múltbéli magyarázó változókkal megjelenő, de a jelenlegiekkel nem meglévő specifikus
összefüggésekre, mint a fenotípusos plaszticitás. Továbbá feltételeztem azt is, hogy kapcsolat
lehetséges a színezet és a múltbéli, illetve azonos évi költéskezdési időpont között, mivel a
költéskezdés időzítése jól ismerten erősen meghatározza a szaporodási befektetést és
költségeket (múltbeli időzítés hatása; Daan et al., 1990; Török et al., 2004), valamint a
populációnkban a díszeknek az ezzel a változóval való összefüggései lehetséges jelzői a
bélyegen való szexuális szelekciónak (jelenlegi időzítés hatása; Hegyi et al., 2006, 2007a).
A kondíciófüggő tollazati díszek kifejezettségét elsődlegesen a vedlés előtti és alatti
aktuális kondíció befolyásolhatja. A vedléssel járó költségek számos különböző módon
hathatnak egy tollazati bélyeg fejlődésére. Pl. a színezet erőssége negatívan függhet össze a
vedlés sebességével, vagyis a gyorsan vedlő egyedek színe rosszabb lesz (Serra et al., 2007;
Griggio et al., 2009a). Széles körben ismert jelenség, hogy a táplálékellátottság vedlés alatti
viszonyai befolyásolhatják a színezet kifejeződését, vagyis a színezet mérsékeltebben fejlődik
ki táplálkozási stressz alatt (McGraw et al., 2002; McGlothlin et al., 2007). Mindezek mellett,
köszönhetően annak, hogy az életfenntartáshoz is szükséges források limitáltak,
kényszerkompromisszum alakulhat ki a jelenlegi szaporodási befektetés és a jövőbeli
színezeti díszítettség közt, a szaporodási befektetésnek a vedléskori kondícióra kifejtett
hatásán keresztül (Griffith, 2000; Siefferman & Hill, 2005d).
Az örvös légykapónál a kondíció és az előző évi szaporodási befektetés összefügg a
fehér tollazati foltok méretével (Gustafsson et al., 1995; Török et al., 2003; Hegyi et al.,
2008c), ami azt sejteti, hogy a szaporodási befektetés befolyásolja a soron következő vedlés
(beleértve a télit is) alatti táplálékellátottsági és fiziológiai állapotot, ami által ez hatással lehet
az általam mért színezeti jellegzetességekre is. A kormos légykapón és más fajokon végzett
korábbi vizsgálatok alapján azt feltételeztem, hogy azok a madarak, akiknek az előző évben
kisebb mértékű volt a szaporodási befektetése, alacsonyabb intenzitású melanin alapú és
világosabb szerkezeti színezeti összetevőt fejlesztenek (Slagsvold & Lifjeld, 1992; Siefferman
and Hill 2005b), és a jobb kondícióban lévő egyedeknek kifejezettebb lesz az UV telítettsége
(Siitari & Huhta, 2002; Hegyi et al., 2007b). Az időbeli kényszerek és közelség miatt pedig
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azt vártam, hogy az előző évi szaporodási változók és a kondíció erősebb hatással lehet a
tollazat nyáron vedlett részeire, mint a télen vedlettekre.
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2. Módszerek
2.1. Etikai nyilatkozat

Minden terepi munka a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület gyűrűzési
engedélyével történt (MME, regisztrációs szám: 128), a Pilis Parkerdő Zrt.-vel kötött hosszú
távú kutatásra vonatkozó megállapodás keretében (1988 december és 2007 március), a
magyarországi hatályos jogszabályoknak megfelelően, a természetvédelmi hatóságok
engedélyével (KTVF 22021/2006, KTVF 43355-1/2008).

2.2. Kutatási terület

A mérésekre a Pilis-Visegrádi-hegységben, a Duna–Ipoly Nemzeti Park területén (47°42’ É,
19°01’ K) került sor. A tengerszint felett 300-550 m magasan fekvő kutatási területen (3.
fénykép) a csertölgy (Quercus cerris) és a kocsánytalan tölgy (Quercus petraea) az uralkodó
fafaj, egyedeik átlagos életkora 70-80 év. Az 1981-ben létrehozott odútelepeken
hozzávetőlegesen négyzetrácsos elrendezésben kihelyezett, körülbelül 800 odú leggyakoribb
költője az örvös légykapó. Gyakran fészkelnek még e mesterséges odúkban széncinegék és
kék cinegék (Cyanistes caeruleus), azonban csuszkák (Sitta europea) és barátcinegék (Parus
palustris) már jóval ritkábban.

3. fénykép: A vizsgálati terület egy részlete a légykapók tojásrakásának időszakában (saját
kép).
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2.3. A vizsgált faj

Az örvös légykapó egy a légykapófélék (Muscicapidae) családjába tartozó, rovarevő, ivarilag
dikromatikus, hosszú távú vonuló faj (Cramp & Perrins, 1993), amely főleg Brachystegiák
által alkotott szubszaharai miombó erdőkben telel, s elsősorban közép- és kelet-európai
lombhullató és tűlevelű erdőkben költ. A költési területre az adult vagy öreg (legalább
kétéves) hímek néhány nappal a tojók és a fiatal (szubadult, egyéves) hímek előtt érkeznek,
április közepén, május elején. E faj szociálisan monogám, bár a hímek egy része poligínné
válhat, emellett igen gyakori a páron kívüli párosodás előfordulása (Garamszegi et al., 2004;
Rosivall et al., 2009). A kettő-nyolc – a csúcsidőszakban általában öt-hét – tojást rakó tojók a
költési időszakban csupán egy fészekaljat raknak, a fészket egymaguk építik, a tojásokat csak
a tojó inkubálja, bár a hím segíti őt etetéssel. Miután a fiókák kikelnek, azokat már mindkét
szülő eteti. A fiókanevelés időszaka május végétől június közepéig tart. A fiókák a
kirepülésüket követő két héten belül függetlenekké válnak.
A fióka a nyári vedléskor lecseréli a fiókatollazatát, majd a téli, részleges vedlésekor a
kézevezőkön kívül minden mást lecserél. A felnőtt, költő madár a nyári teljes vedlésekor
valamennyi tollát lecseréli, ám a téli, részleges vedlésében a kézevezők biztosan nem vesznek
részt, minden mást feltehetően lecserél (Svensson, 1992; Cramp & Perrins, 1993). A téli
vedlési mintázat teljességében még nem ismert. Mindezek alapján tehát a szárnyfolt, mely
kiterjed az első- és a másodrendű evezőkre is, részben a nyári, költés utáni teljes, és részben
az afrikai, részleges vedlés során alakul ki, míg a homlokfolt feltételezhetően a téli vedléskor.
(Azonban a homlokfolt kialakulásának pontos mechanizmusa, időbeli megjelenése jelenleg
szintén nem ismert, erre többféle lehetőség elképzelhető, így akár az is lehetséges, hogy annak
vedlése és kialakulása a hím nádi sármány (Emberiza schoeniclus) nászruhájáéhoz hasonló
módon történik, ahol a barna színű tollvégek kopásával kerül elő idővel a fekete rész.) A
szülők nyáron a tollaikat a fiókák kirepülése után vedlik le, bár rosszabb esetben, nagyon
kései költéskor bizonyos mértékű átfedés előfordulhat a költési és a vedlési periódus között
(Hemborg & Merilä, 1999). Ősszel a hímek a tojók megjelenésére hasonlítanak.
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2.4. Adatgyűjtés

2.4.1. Az örvös légykapó morfológiai és költési változói

A madarakat az odújukban fogtuk meg csapóajtós csapdázással, amikor a fiókáik 8-12
naposak voltak. A binárisan kódolt kor (fiatal vagy adult) meghatározása a hímeknél az
elsőrendű evezők pigmentált részének sötétsége és a szárnyfolt nagysága alapján történt, a
tojóké pedig a gyűrűzési adatok alapján (Hegyi et al., 2008c). Az újonnan gyűrűzött, a
területünkön elsőként költő tojók, illetve a rekruták a visszafogási adatuk alapján (ha az előző
évben ez alapján fiókák voltak) a fiatalok csoportjába lettek besorolva. A morfológiai
méréseket az alábbi mérőemberek végezték: Hegyi Gergely, Rosivall Balázs és Török János.
A madarak csüdhosszát tolómérővel mérték, tizedmilliméteres pontossággal. A befogott
madarak súlyát Pesola rugós mérleggel tizedgrammos pontossággal mérték. A jobb szárny 48. elsőrendű evezőtollainak külső zászlóján lévő fehér foltok hosszát, valamint a hímeknél a
homlokfolt legnagyobb szélességét és legnagyobb magasságát szintén tolómérővel mérték,
tizedmilliméteres pontossággal. A szárnyfolt méretét a fentebb említett evezőtollak
depigmentált területei hosszainak összegével jellemeztem, míg a homlokfolt területét e folt
magasságának és szélességének szorzatával határoztam meg. Az odútelepek fészkeit hetente
többször ellenőriztük, hogy pontosan meghatározhassuk a költéskezdés dátumát (esetünkben
ez az első tojás lerakásának dátuma). Az analízisekben a fészkek költéskezdési időpontjaként
az adott évi mediántól való eltérésének értékét vettem.

2.4.2. Az örvös légykapó színezetének kvantifikálása

A színek kvantifikálására négyféle lehetőség kínálkozik: szubjektív módon, az emberi szem
által (pl. Velando et al., 2001; Préault et al., 2005), fotó alapján, képszerkesztő programmal
(pl. Massaro et al., 2003; Mitchell et al., 2007), reflektanciaspektrum alapján, az adott faj
látását modellezve (pl. Endler & Mielke, 2005), és szintén reflektanciaspektrum alapján,
számszerűsítés az érzékelési rendszertől függetlenül (pl. Cuthill et al., 1999, Szigeti et al.,
2007). A spektrum alapján történő színmeghatározásnak különösen az UV-A színtartomány
miatt van jelentősége, hiszen a felsorolásban említett első két módszer ezt a tartományt
figyelmen kívül hagyva kénytelen vizsgálódni, ami esetenként hibás eredményekhez vezethet,
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ha az adott faj valójában érzékeli e tartományt. A dolgozatban éppen ezért a színezetet
spektrofotométerrel mértem.
A színméréseket terepen végeztem, a költési időszakban, május végétől június közepéig,
2006 és 2012 között. Az analízisekhez nem használhattam a 2007-es egyedek adatait, mivel a
többi évben történt mintázásoktól eltérően ebben az évben kevesebb testtájat mértem. Az
adatgyűjtéseink időszakában átvedlő madár nem fordult elő. Az alábbi testtájakat mintáztam,
mindkét ivarnál (lásd 1. és 2. fénykép): homlok (tojóé barna, hímé fehér), fejtető (tojóé barna,
hímé fekete), szárnyfolt (fehér), szárnyfedő (tojóé barna, fiatal hímé sötétbarna, adult hímé
fekete), mell (fehéres). A tollazat reflektanciáját hordozható USB2000 spektrofotométerrel
(érzékelési tartomány: 179-877 nm; Ocean Optics Europe) végeztem, amelyhez Mini-DT2
deutérium-halogén fényforrást (Ocean Optics Europe) használtam 2006-2008-ban, illetve DH2000 deutérium-halogén fényforrást (Ocean Optics Europe) 2009-2012-ben. A detektorhoz és
a fényforráshoz szenzor csatlakozott (2006-2011-ben R400-7, 2012-ben QR400-7-SR-BX
(Ocean Optics Europe)), amely optikai szálak kettéágazó kötege. Ezek hat darab, egyenként
400 µm átmérőjű olyan szálat tartalmaztak, amelyek a mérendő felszín megvilágítását
szolgálták, és egy a felszínről visszavert fotonokat a detektorba vezető optikai szálat. E
szonda vége egy fekete színű műanyag csőhöz volt rögzítve azért, hogy az optikai szálak vége
és a mért tollak felszíne közti távolság (3 mm) azonos maradjon, és ne jusson be külső fény. A
mérőfej (így a megvilágítás és a detektálás iránya) és a mérendő tollak síkja egymással 90°-os
szöget zárt be. A megvilágított, kör alakú mintavételi területek átmérője 6 mm volt. A mért
tollazati területek mindegyikéről két-két felvétel készült minden madárnál. A mérőberendezés
a tollakról visszaverődő fotonokat számolta, vagyis a reflektanciát (R) mérte, mérésenként
1200-3500 ezredmásodpercig a korábbi, kisebb teljesítményű fényforrás esetében, illetve 15
ezredmásodpercig a később használt fényforrás esetében. A reflektanciaadatokat az
OOIBase32 program (Ocean Optics Europe) 0,37 nm-es lépésenként rögzítette, és százalékos
értékben adta meg, a fehér referenciát véve 100%-nak a fekete referenciához vagy fekete
jelhez (0%) képest, az alábbi képlet alapján: [(Rminta - Rfekete
standard)]

standard)

/ (Rfehér

standard

- Rfekete

x 100. Fehér referenciaként politetrafluoroetilénből gyártott WS-1–SS diffúz

reflektancia standard szolgált (Ocean Optics Europe), a fekete referencia felvételekor pedig
nem jutott fény a detektorba (ekkor a szonda vége egy zárt, fekete dobozba vagy zárt
szájüregbe volt helyezve). A fekete jelhez ugyanis fekete felszín mérése nem alkalmas
(Andersson, S. személyes közlése). A fekete referencia felvételére két okból van szükség
(Andersson & Prager, 2006): korrigálni a spketrométerből eredő elektromágneses zajra,
valamint korrigálni a környezetből eredő elektromágneses zajra (vizsgálatomban ez utóbbi a
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szonda végén elhelyezett fekete tubus fényszórásából eredhet). Mivel a bekapcsolást követően
a lámpák melegednek, rendszerint negyed órát várni kellett azok üzemi hőfokra
emelkedéséhez, és így a mérések megkezdéséhez, ugyanis a fényforrás hőmérsékletváltozása
során változhat a kibocsátott, különböző energiájú fotonok aránya. Ezzel együtt a
későbbiekben is célszerű volt rendszeresen ellenőrző méréseket végezni a referenciát illetően,
hiszen a külső, környezeti hőmérséklet nagyobb változása is befolyásoló tényező lehet akár.
Fontos, hogy az aktuális referenciamérés ugyanazokkal a beállításokkal (fénygyűjtés
időtartama, mérési távolság stb.) és eszközökkel történjék, mint az aktuális mintamérések.
Ennek betartása és a referenciák teszik lehetővé azt, hogy az akár teljesen különböző
eszközökkel

és

beállításokkal

mért

minták,

különböző

tanulmányok

mérései

is

összehasonlíthatóak legyenek. Hogy a reflektanciagörbék zajosságát, „szálkásságát”
mérsékeljem, a programban a Boxcar értékét 10-re állítottam (Siefferman, L. személyes
közlése alapján). A programban korrigáltam az elektromos zajra. Az egyik műszeregyüttes
felépítéséből adódóan műtermékként a reflektanciaspektrumokon egy jellegzetes csúcs (Dalfa csúcs, amely a deutériumemisszióból ered) található a piros hullámhossztartományban,
függetlenül a mért felszín színétől (a csúcs nagysága függ a fényforrás erejétől, a fénygyűjtés
időtartamától és a minta intenzitásától, például erősebben reflektáló – fehér, barna –
felületnél, illetve erősebb fényforrásnál sokkal magasabb). Ezt a zavaró és rendkívül erősen
torzító hatást kiküszöbölendő, a 2009-2012-es spektrumok 648,16 nm-től 664,65 nm-ig
terjedő, vízszintes vagy enyhén és monoton emelkedő szakaszán egyenest kellett illesztenem
a szakasz két végpontja közé, mielőtt bármilyen spektrális változót kiszámoltam volna.
A továbbiakban az analízisekhez feldolgoztam a felvett spektrális adatokat. A
reflektanciagörbékből a színezetet a vizuális érzékelési rendszertől (pl. emberi látástól)
független, objektív módon leíró, számszerűsítő változókat számoltam (Cuthill et al., 1999). A
reflektanciaspektrumok értékeiből két színváltozót számoltam, külön-külön minden egyes
mért testtájra. Az intenzitás a reflektanciaértékek átlaga volt 320 és 700 nm közt (R320-700)
(Doucet & Montgomerie, 2003a; Woodcock et al., 2005; Szigeti et al., 2007). Ez a változó
adja meg a tollakról visszaverődő átlagos fénymennyiséget, vagyis jellegzetes leírója a színtől
független, akromatikus intenzitásnak. A másik változó a relatív UV intenzitás (vagy UV
chroma, UV telítettség) volt. Ez fejezi ki, hogy a mért fényintenzitásnak hányadrészéért volt
felelős az UV-A tartományban visszavert fénymennyiség. Értéke megegyezik az UV-A
intenzitás és a teljes intenzitás hányadosával (R320-400/ R320-700) (Siitari & Huhta, 2002; Griffith
et al., 2003; Doucet et al., 2005; Woodcock et al., 2005). A használt változók relevanciáját
megerősítették a reflektanciaspektrumokon végzett PCA-k (Cuthill et al., 1999): ennek során
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a 320 és 700 nm közé eső hullámhossztartomány reflektanciaértékeit 10 nm-es
intervallumonként átlagoltam, hogy csökkenjen a PCA-hoz használandó változók száma az
objektumokéhoz képest (mivel egy reflektanciaspektrum 1102 adatpontból áll), s az így
kapott 39 hullámhosszsávra végeztem el a PCA-kat, külön-külön minden egyes testtájra,
vagyis a hullámhosszsávok voltak a bevitt változók. Az így kapott PC-k összefüggései (azaz a
loadingok) mintázata a szóban forgó hullámhosszsávokkal azt mutatta, hogy az intenzitás és
az UV telítettség az egyedek közötti spektrális változatosság uralkodó tengelyei a tojóknál és
a hímeknél egyaránt, függetlenül a testtáj színétől, ugyanis minden esetben az egyik PC
erősen és közel ugyanolyan mértékben összefüggött az összes hullámhosszsávval (ez tehát az
intenzitás megfelelője), míg a másik PC az UV tartományba eső hullmámhosszsávokkal
függött össze erősebben a többi hullámhosszsávhoz képest (vagyis ez a PC tengely a relatív
UV intenzitást reprezentálta); a faktorsúlyokat, azaz a PC tengelyek korrelációit a
hullámhosszsávokkal az 1. ábra mutatja be. Mindez támogatja az adatok kezelésének fentebb
vázolt módját, a két változó relevanciáját.

1. ábra: Öt testtáj reflektanciáiból készített főkomponensek átlagos korrelációs erősségei
a reflektanciagörbék 10 nm-es hullámhosszsávjaival. Átlagok ± SE. Telt körök: első PC;
üres körök: második PC. E főkomponens analízisek a testtájakra külön, de az ivarokra együtt
lettek elvégezve. Az adatok évre és ivarra standardizálva voltak.
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A pszeudoreplikációt elkerülendő, ha egy egyed egynél több évben lett spektrálva,
akkor az egyik adatsorát véletlenszerűen kiválasztottam, s a továbbiakban azt használtam az
analízisekhez.
Hogy a mérési adatok megbízhatóságát teszteljem megbecsültem azok repetabilitását,
Pearson-korrelációt használva (Ntojó = 125, Nhím = 127). A repetabilitás külön-külön lett
kiszámolva az egyes testtájakra és ivarokra. Ez magas értékeket mutatott az intenzitásnál is
(tojók: r = 0,82-0,97, minden P < 0,001; hímek: r = 0,76-0,99, minden P < 0,001), valamint
az UV telítettségnél is (tojók: r = 0,82-0,92, minden P < 0,001; hímek: r = 0,61-0,97, minden
P < 0,001). A Lessells–Boag-féle varianciakomponens alapú megközelítéssel (Lessells &
Boag, 1976) is nagyon hasonló eredményeket kaptam (itt nem részletezve). Ezek alapján az
analízisekben a mérések átlagát használtam.

2.5. Statisztikai módszerek
A Kaiser–Meyer–Olkin-indexeket (KMO index) a paranal nyílt forráskódú programmal (MIT
licensz) számoltam ki. A KMO indexek korrelációk, parciális korrelációk alapján
prediktálják, hogy lehetséges-e a változók dimenziócsökkentése PCA-ra alapozva.
Elmondható, hogy minél nagyobb a KMO index értéke, a parciális korrelációs együtthatók
abszolút értéke annál kisebb. Az index magas értéke azt jelzi, hogy nagyfokú a közösen
megosztott variancia a változók között, vagyis érdemes PCA-kat kivitelezni, míg nem javasolt
a PCA, ha a KMO index értéke 0,5 alatt marad (Dziuban & Shirkey, 1974). A KMO index az
alábbi képlettel számolható:

A képletben rij az i-edik és a j-edik változó korrelációs együtthatója, ρij az i-edik és a j-edik
változó parciális korrelációs együtthatója.
A Flury (1988) által kifejlesztett közös főkomponens (common principal component,
CPC) analízisekhez a CPC programot (Phillips & Arnold, 1999) használtam. A CPC
analíziseket alkalmazva összehasonlítottam az ivarok között az öt-öt intenzitás változó
korrelációs mátrixának szerkezetét, továbbá az UV telítettség változók esetében is elvégeztem
ugyanezt. A program hierarchikus elrendezésben veti össze a szerkezeteket, figyelembe véve
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a csoportok PC-inek összetételét, sajátértékét (eigenvalue; ez a PC saját varianciája) és a
magyarázott varianciáját. A mátrixok hasonlósági rangsorának legalacsonyabb szintje a
függetlenség (unrelated structure): ebben az esetben a vizsgált mátrixok szerkezete nem
hasonló, nem rendelkeznek közös PC-vel. A következő szintet (shared structure, partial
CPC) az jelenti, amikor a legfontosabb PC hasonló szerkezetű, tehát egy CPC van, majd két
CPC és így tovább. Arányosság (matrix proportionality) esetében az összes PC-k összetétele,
iránya, magyarázott varianciájuk aránya megegyezik, de a sajátértékek egy konstans aránnyal
különböznek a két mátrix között. Az egyenlőség (matrix equality) az utolsó szint, amely
esetben a két mátrix szerkezete lényegében azonos. Az aktuális adatok által szolgáltatott
különböző hasonlósági szintek megfelelőségét a program Akaike-féle információs kritériumot
(Akaike information criterion, AIC) használva hasonlítja össze. A kisebb AIC értékkel
rendelkező modellek azok, amelyek megfelelőbbek az adott adatokat tekintve, a hasonló AIC
értékek pedig azt jelzik, hogy a különböző hasonlósági szintek hasonlóan teljesítenek.
A standardizálásokat, a normalitási teszteket, a Pearson- és a Spearman-féle
korrelációkat, a Student-féle t-próbákat, a Mann–Whitney-féle U-próbát, a PCA-kat, az
általános lineáris modelleket (general linear model, GLM) és a post-hoc teszteket a Statistica
8.0 programcsomag (StatSoft, Inc.) segítségével végeztem. A PCA-k esetében a Kaiserkritérium alapján az elemzésekbe csak azokat a PC-ket vontam be, amelyeknek a sajátértéke
nagyobb volt egynél. A GLM-eknél a lépésenként visszafelé irányuló (backward stepwise)
modellszelekció módszerét alkalmaztam. Ennek során a kiindulási modellből elsőként a nem
szignifikáns interakció(ka)t, majd ezt követően a nem szignifikáns egyedi változó(ka)t kell
eltávolítani (feltéve, hogy ezek nem részei egy szignifikáns interakciónak), szignifikanciájuk
csökkenő sorrendjének megfelelően. Ha mindeközben egy nem szignifikáns egyedi változó
törlésekor egy addig szignifikáns interakció elveszíti szignifikanciáját, akkor ez törlendő a
legközelebb, s nem a soron következő nem szignifikáns egyedi változó. A nem szignifikáns
tagoknak a modellben szereplő statisztikai értékei a végső modellbe egyenként történő
visszahelyezésük alapján kaphatók meg (interakciók esetében azok esetlegesen eltávolított
alkotóit is visszatéve), illetve egy szignifikáns interakció nem szignifikáns alkotóit nem lehet
eltávolítani a végső modellből. Az F-teszteknél egyoldalú, a többi statisztikai analízisnél
kétoldalú szignifikanciateszteket és 0,05-ös alfa szintet használtam, továbbá minden
parametrikus analízis előtt Kolmogorov–Smirnov- és Lilliefors-teszttel vizsgáltam a változók
értékeinek gyakoriságeloszlását és annak eltérését a normál eloszlástól.
A PCA-knál az adott években spektrofotometriásan mért összes egyed mérését
felhasználtam annak érdekében, hogy az analízis robusztusabb, megbízhatóbb legyen.
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Első kérdéskör – A színezet integrációja és a párbaállási mintázat

Ezekhez az analízisekhez az alábbi három év spektrális adatait használtam: 2006, 2008 és
2009. Az intenzitást és az UV telítettséget standardizáltam (átlag: 0, szórás (SD): 1) a mérési
évekre az analízisek előtt. A tojók és hímek tollazata közti különbség Student-féle t-próbával
analizáltam. Elsőként meghatároztam Pearson-korrelációkat használva a testtáj szintű
színváltozók (tehát az öt-öt intenzitás és UV telítettség) kapcsolatrendszerét, külön-külön a
két ivarban, illetve a hatásnagyságokat t-próbával elemeztem. Hogy kvantitatív módon
megbecsülhessem a színváltozók egymással való integrációjának mértékét és a tollazati szintű
színelemzés megfelelő mivoltát, kiszámítottam a KMO indexeket (Dziuban & Shirkey, 1974;
Budaev, 2010). Következő lépésként a CPC analízisek eredményét felhasználva elvégeztem a
PCA-kat, melyekből a soron következő analízisekben vizsgált tollazati szintű színváltozók
származtak. GLM-eket használtam a PC-k és a foltméretek kapcsolatának vizsgálatához.
Minden egyes modellben egy PC volt a függő változó. Amikor a színezetet analizáltam a
szárnyfoltméret tükrében, kategóriaváltozóként szolgált az ivar és a kor, míg a szárnyfolt
mérete, a testtömeg és a csüdhossz volt a folytonos magyarázó változó. Teszteltem a
kategóriaváltozók interakcióit a folytonos magyarázó változókkal, valamint az ivar és kor és
folytonos magyarázó változók hármas interakcióit is. Az utóbbiakra azért volt szükség, mert a
kor hatása a színezetre eltért az ivarok között (lásd fent a testtájak általános leírását). Amikor
a modellekben a homlokfoltméret szerepelt a szárnyfoltméret helyett, értelemszerűen nem
használtam az ivart kategóriaváltozóként, mivel ez a bélyeg csak a hímekre vonatkozott. A
homlokfoltméretet tartalmazó modellekbe kiinduláskor belefoglaltam a kor interakcióját a
folytonos magyarázó változókkal.
A színezet szempontjából történő párbaállási mintázatot Pearson-féle korrelációkkal
vizsgáltam. Mielőtt azonban analizáltam volna az összetett színváltozókat e tekintetben, a
hímek esetében a PC-ket standardizálni kellett a korra (átlag: 0, SD: 1), mivel a hímek
színezete korfüggést mutatott (lásd az Eredmények részt). Ezután egy n x n méretű korrelációs
mátrixot alkottam a tojók és a hímek PC-iből (n a PC változók száma ivaronként). Mivel a
színezeti párbaállási mintázatot esetleg befolyásolhatja a PC-knek a költéskezdés időpontjával
vagy a relatív mérésdátummal (a mérés dátuma a költéskezdéshez viszonyítva) való
összefüggése, ezért ezek kapcsolatát is megvizsgáltam Spearman-féle korrelációkkal (a
költéskezdés nem normál eloszlású volt). A párbaállási mintázat közvetlen kontrollálása a
dátumokkal (GLM-eket használva) nagyon hasonló eredményeket adott a Spearman-féle
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korrelációk eredményeihez, de ez a megközelítés nem alkalmazható megbízhatóan, mivel a
dátumváltozók nem normál eloszlásúak.
Hogy megvizsgáljam, vajon az észlelt asszortatív párbaállási mintázat egy tollazati
szintű színezeti PC esetében ténylegesen a szóban forgó bélyegek integrált együttesén ható
szexuális szelekció eredménye-e, vagy inkább csupán az abban foglalt egyedi, testtáj szintű
színváltozókon ható szelekciós folyamatoké, elemeztem az egyedi színváltozók párbaállási
mintázatát is egy n x n méretű korrelációs mátrixban (n az egyedi színváltozók – intenzitás,
UV telítettség – száma ivaronként). A tojók esetében a változókat évre, a hímeknél évre és
korra kellett standardizálni (átlag: 0, SD: 1) az elemzés előtt. A továbbiakban metaanalitikai
megközelítésben használtam a Pearson-korrelációk értékeit (az r értékek Fisher-féle Z
transzformációja pontosan ugyanolyan eredményeket szolgáltatott). GLM-et használtam a
hatásnagyságok

öt

kategóriájának

(részletesebben

lásd

az

Eredmények

részben)

összehasonlítására, valamint Kolmogorov–Smirnov- és Lilliefors-teszteket az r értékek
eloszlásának felmérésére e kategóriában.

Második kérdéskör – A színezet információtartalmának vizsgálata

Ezekhez az analízisekhez a 2008 és 2012 közötti spektrális adatokat használtam. Az
elemzések előtt az egyedi spektrális változókat standardizáltam (átlag: 0, SD: 1) az évre
mindkét ivarnál, illetve a hímeknél korra is, mivel ezek színezete különbözött a két korcsoport
között (Laczi et al., 2011). A tojókat és a hímeket elkülönítve futtattam le a PCA-kat (ezért
nem volt szükséges az ivarra is standardizálni e változókat), külön a testtájak intenzitás
változóin, és külön a testtájak UV telítettség változóin. Habár a jelenlegi vizsgálatban
továbbra is hasonló volt az ivarok színváltozóinak korrelációs mátrixa, azért döntöttem az
ivarok elkülönített PCA-ja mellett, mert szinte az összes intenzitás és UV telítettség változó
varianciája markánsan eltért az ivarok között (Levene-tesztek: szárnyfedő UV telítettség P =
0,983, mell intenzitás P = 0,138, összes többi P < 0,003; az alábbi változók varianciája volt
nagyobb a hímeknél: szárnyfolt intenzitás és UV telítettség, homlok intenzitás és UV
telítettség, fejtető UV telítettség, mell UV telítettség; az alábbi változók varianciája volt
nagyobb a tojóknál: szárnyfedő intenzitás, fejtető intenzitás). A PC tengelyeken varimax
elforgatást alkalmaztam: ez az eljárás az adataim esetében csak kis mértékben befolyásolta a
változók kommunalitását, de nagyobb lett az egyes PC-k sajátértéke és a magyarázott
varianciája. Továbbá az ivarokra szeparált PCA tengelyek a rotáció esetében adtak
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biológiailag értelmezhető és a korábbiakhoz hasonló mintázatot. A varimax egy ortogonális
rotáció, vagyis a tengelyek az elforgatás során továbbra is merőlegesek maradtak egymásra,
biztosítva így a PC-k függetlenségét. A varimax rotáció maximalizálja a komponensek által
magyarázott varianciát, továbbá a magyarázott varianciát a fükomponens tengelyek között
arányosabban osztja el, leegyszerűsíti a faktormátrixot.
Az analízisekben a mediánhoz viszonyított költéskezdési dátumot négyzetgyök
transzformációnak vetettem alá (ezt lehetővé téve, hogy elkerüljem a negatív és a 0 értékeket,
előtte az adott évi minimum értéknél 0,5-tel nagyobb számot adtam hozzá mindegyik
adathoz). Fészekaljméretként a tojásszámot használtam, amelyet a transzformált költéskezdési
dátummal korrigáltam, mivel a kettő összefüggött egymással (r = -0,36, P < 0,001, N = 473).
A korrekció úgy történt, hogy a költéskezdés dátumát magyarázó változóként bevontam a
GLM-be, ha a fészekaljméret függő változóként szerepelt; viszont ha a fészekaljméret
magyarázó változóként szerepelt, akkor a fészekaljméret jellemzésére a költéskezdési
dátummal való regressziójának reziduálisait használtam.
A színezet összefüggéseit a múltbéli szaporodási befektetéssel GLM-eket használva
teszteltem (Ntojó = 100, Nhím = 79). Ezekben egy színezeti PC volt a függő változó, a
költéskezdés dátuma és a reziduális fészekaljméret volt a folytonos magyarázó változó.
Amikor a színezeti PC tengelyeknek a múltbéli kondícióval való kapcsolatait elemeztem, egy
PC volt a függő változó, a múltbéli reziduális testtömeg és a csüdhossz volt a folytonos
magyarázó változó (Ntojó = 101, Nhím = 80). A reziduális testtömeg a testtömegnek a
csüdhosszal (mint testmérettel) való regressziójának reziduálisaiból származott. A
csüdhosszot a színezettel való lehetséges összefüggései miatt vontam be a modellbe
magyarázó változóként.
Szintén GLM-ekkel tártam fel a színezet és a kurrens, azonos évi költéskezdési dátum,
fészekaljméret, testtömeg összefüggéseit. Minden egyes kiindulási modellben mind a négy
színezeti PC folytonos magyarázó változóként együtt szerepelt. Az egyik modellben a
költéskezdés dátuma volt a függő változó (Ntojó = 102, Nhím = 78). Egy másik modellben a
fészekaljméret volt a függő változó (Ntojó = 102, Nhím = 78), és ebben kategóriaváltozóként az
év is helyet kapott, mivel az átlagos fészekaljméret 2012-ben szignifikánsan nagyobb volt,
mint más években (Tukey-féle HSD teszt, minden P < 0,004, ahol az összehasonlításban a
2012-es év szerepelt). Továbbá a fészekaljméretet kontrolláltam a költéskezdési dátumra, az
utóbbit folytonos független változóként bevonva a színezeti PC-k mellé. Végezetül, az azévi
kondíció elemzésekor a testtömeg volt a függő változó, a PC-k mellett további folytonos
magyarázó változó pedig a csüdhossz volt, és ezáltal kontrolláltam a testtömeg és testméret
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közötti korrelációra (Ntojó = 102, Nhím = 81). Minden analízist az ivarokra külön-külön
végeztem el.
Ezekben az analízisekben azért nem használtam a foltméreteket, mert a modelleket az
ivarokon szeparáltan futtattam le, és a homlokfolt bevonásával a modellek szerkezete eltérő
lett volna a két csoportban. Másrészt, feltehetően a kopásnak és piszkolódásnak
köszönhetően, a fehér foltméretek korrelálnak az adott foltok spektrális tulajdonságaival, de
nem így a tollazati szintű színváltozókkal (Laczi et al., 2011; saját, nem publikált adatok),
ezért nem képezik részét tollazati szintű színezeti integráció vizsgálatának.
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3. Eredmények
3.1. A színezet integrációja és a párbaállási mintázat

Ivari dikromatizmus
Erős

ivari

dikromatizmust

találtam

nemcsak

az

emberi

szem

számára

is

jól

megkülönböztethető pigmentált területeken, hanem a depigmentált részeken is. A fehér
szárnyfolt UV telítettségét kivéve valamennyi egyedi színváltozó átlaga szignifikánsan eltért a
két ivar között (tojók: N = 125, hímek: N = 127; t1, 250 = 0,28, P = 0,78, hatásnagyság r = 0,02
a szárnyfolt UV telítettségénél, és az összes többi esetben P < 0,0001, hatásnagyság r értékek:
0,35–0,94; 2. ábra). (A többszörös tesztelésre is korrigáló Tukey-féle HSD teszt is nagyon
hasonló eredményeket adott.) Tekintet nélkül a színezet fajtájára (melanizált vagy fehér), a
hímek UV telítettsége sokkal kifejezettebb volt. Amint az az emberi szem számára is látható,
a tojók pigmentált területei világosabbak voltak, de ezzel ellentétben a fehér tollaik intenzitása
alacsonyabb volt, mint a hímek fehér tollaié.

Az egyedi színváltozók korrelációs szerkezete
A korrelációanalízisek mérsékelt integrációt tártak föl a különböző tollazati régióknak mind
az intenzitása, mind az UV telítettsége tekintetében (1. táblázat). A tojóknál a 10-ből 5, a
hímeknél a 10-ből 7 intenzitás változó korrelált szignifikánsan valamelyik másik testtáj
intenzitásával (tojóknál: átlagos r ± SE = 0,21 ± 0,01; hímeknél: 0,14 ± 0,01), míg az UV
telítettségek esetében a tojóknál 6 a 10-ből, a hímeknél 10 a 10-ből (tojóknál: r = 0,22 ± 0,02;
hímeknél: r = 0,29 ± 0,01). Az intenzitások és UV telítettségek közti korrelációk viszont a 25
lehetségesből csak 3 esetben voltak szignifikánsak a tojóknál (r = 0,09 ± 0,001), és 4 esetben
a hímeknél (r = 0,09 ± 0,003). Vagyis intenzitás intenzitással és UV telítettség UV
telítettséggel sokkal inkább korrelált, mint intenzitás UV telítettséggel.
Amikor a korrelációanalíziseket az ivarokra együtt végeztem, az intenzitásnál a 10-ből 8
eset volt szignifikáns, az UV telítettségnél 10-ből 10, a vegyes intenzitás–UV telítettség
párosításoknál a 25-ből mindössze 2 (a megfelelő sorrendben r = 0,18 ± 0,01, 0,25 ± 0,01, és
0,06 ± 0,002).
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2. ábra: Öt tollazati terület intenzitásának és UV telítettségének összehasonlítása ivarok
között az örvös légykapónál. (Átlagok ± SE. H = hím, T = tojó. Az analízisek évre
standardizált adatokon történtek, de az ábrák standardizálatlan adatokon nyugszanak, hogy
hűen mutassák az eredeti adatok ivarok közti eltéréseit.)
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Az intenzitás-intenzitás változópárok azon korrelációinál, amelyek nem voltak
szignifikánsak s egyben nagyon gyenge volt az összefüggés hatásnagysága, a pár egyik tagja
minden esetben a szárnyfedő intenzitása volt, amely maga egy különálló PC-ben jelenik meg
nagy súllyal (lásd később). Ezek az eredmények azt sejtetik, hogy a különböző testtájak
intenzitásai, illetve UV telítettségei bizonyos mértékben integráltak a területek között,
ugyanakkor ez az integráció az intenzitás és az UV telítettség között meglehetősen gyenge.
Az összefüggések szignifikanciáját módosította a többszörös és nem független
összehasonlításokra is használható Benjamini–Hochberg-féle korrekció (Benjamini &
Hochberg, 1995), azaz a tojóknál a kritikus szint Q = 0,009, a hímeknél Q = 0,018, illetve az
egybevont ivaroknál Q = 0,018 lett (lásd 1. táblázat).
Mann–Whitney-féle U-próbával vizsgáltam, hogy eltér-e egymástól az azonos típusú
változók (intenzitás-intenztitás, illetve UV telítettség-UV telítettség) és a különböző típusú
változók (intenzitás-UV telítettség) átlagos hatásnagysága. Ez az eltérés a tojóknál, a
hímeknél és az összevont ivarok esetében is erős volt (összes P < 0,001), vagyis a különböző
típusú változók összefüggésének hatásnagysága jóval gyengébbnek mutatkozott.
Hogy kiderítsem, vajon a tapasztalt korrelációk elég erősek-e ahhoz, hogy külön-külön
az intenzitás és az UV telítettség változókon PCA-kat végezhessek, kiszámoltam a KMO
indexeket. Ezek 0,5 fölött voltak (intenzitás: 0,571-0,632, UV telítettség: 0,581-0,706). Ez azt
mutatja, hogy a PCA-val történő dimenziócsökkentés helyénvaló döntés. Az eredményekkel
összhangban, a PCA-t külön végeztem el az intenzitás változókon és az UV telítettség
változókon.

A spektrális változók korrelációs szerkezetének hasonlósága az ivarok között
A korrelációs mátrixok ivarok közötti összehasonlítását CPC analízissel végeztem, amely
felmérte a különböző fokú mátrixhasonlóságok alkalmasságát az adatainkra vonatkozóan.
Intenzitás tekintetében a két ivar korrelációs mátrixának hasonlóságát egy olyan parciális CPC
modell írta le a legjobban, amelyben az első négy PC volt közös. A második legjobban
illeszkedő modell (AIC érték különbsége a legjobbtól, ∆AIC = 1,19) három közös PC-t
fogadott el. A hasonlóság magasabb vagy alacsonyabb szintjeit az adatok nem támogatták (az
összes ∆AIC > 10). Az UV telítettség esetében az adatainkra az a modell illeszkedett a
legjobban, amely három CPC-t foglalt magába, míg a második legjobban illeszkedő modell
kettő CPC-t (∆AIC = 2,55).
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1. táblázat: Az egyedi spektrális változók Pearson-féle korrelációi tojó és hím örvös légykapónál (I = intenzitás, UV = UV telítettség).
Ivar

Spektrális változó

szárnyfolt UV

szárnyfedő I

szárnyfedő UV

Tojó

szárnyfolt I

-0,10

-0,05
-0,11

szárnyfolt UV
szárnyfedő I

homlok I

homlok UV

-0,18*

0,29***

0,19*

-0,01

0,22*

0,05
-0,06

szárnyfedő UV
homlok I

fejtető I

fejtető UV

mell I

mell UV

0,07

0,26**

0,08

0,27**

0,01

0,15

-0,08

0,24**

0,04

0,12

-0,22*

0,20*

-0,16

-0,03

-0,21*

0,21*

-0,06

0,24**

-0,11

-0,07

-0,12

0,57***

-0,05

0,21*

-0,02

-0,13

0,68***

0,02

0,12

0,03

0,28**

-0,04

0,02

0,18*

homlok UV
fejtető I
fejtető UV

0,09

mell I
Hím

szárnyfolt I

-0,03

szárnyfolt UV

-0,14

0,22*

0,18*

-0,05

0,23**

-0,12

0,25**

0,04

-0,17

0,26**

-0,10

0,30***

-0,09

0,23*

-0,04

0,34***

-0,13

0,03

-0,02

0,11

-0,22

-0,10

-0,01

0,20*

0,14

0,44***

-0,05

0,30***

-0,04

0,08

-0,28**

0,22*

0,05

0,08

0,24**

-0,15

0,38***

0,15

0,14

-0,02

0,21*

szárnyfedő I

-0,08

szárnyfedő UV
homlok I
homlok UV

0,16

fejtető I
fejtető UV
mell I
Ivarok
együtt

szárnyfolt I
szárnyfolt UV
szárnyfedő I
szárnyfedő UV
homlok I
homlok UV
fejtető I
fejtető UV
mell I

-0,27**
-0,07

-0,10

0,03

0,25***

0,08

0,22***

-0,12

0,24***
0,05

0,00

0,27***

-0,07

0,18**

0,02

-0,06

-0,06

0,03

-0,05

0,26***

-0,01

0,23***

0,15*

-0,08

-0,09

-0,09

0,24***

0,09

0,35***

-0,08

0,13*

-0,01

0,24***

-0,13*

0,22***

0,04

0,01

0,42***

-0,04

0,27***

0,17**

0,21***

0,04

0,01

0,17**
-0,07

A spektrális változók évre standardizáltak. A Benjamini–Hochberg-féle korrekció után is szignifikáns összefüggések félkövérrel jelöltek (* P <
0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001).

Főkomponens analízisek
Tekintettel arra, hogy az intenzitások és az UV telítettségek között kevés korrelációt találtam,
illetve az intenzitások és az UV telítettségek kovarianciájának szerkezete hasonló volt az
ivarok között, a PCA-kat a két változócsoportra külön, de az ivarokra egyben futtattam le.
Előtte azonban a kifejezett ivari dikromatizmus miatt az egyedi spektrális változókat
standardizáltam (átlag: 0, SD: 1) az ivar alapján, máskülönben előfordulhatott volna, hogy a
PC tengelyek jelentős részben az ivarok közti spektrális eltérésekből fakadó varianciát
magyarázzák. A 3. ábra szemlélteti az integrált színezeti változók jelentését testtájakra
lebontva, vagyis hogy miként változik az adott testtáj spektruma a megfelelő PC változásával.
Az első intenzitás PC (intenzitás PC1) pozitívan függött össze a szárnyfolt, a homlok, a
fejtető és a mell intenzitásával. Az intenzitás PC2 pozitívan függött össze a szárnyfedő és a
fejtető intenzitásával (2. táblázat). Ez azt jelenti, hogy egy nagyobb intenzitás PC1 értékkel
rendelkező egyed intenzitása nagyobb a fehér részein és a fej pigmentált területein (3. ábra),
míg az alacsonyabb intenzitás PC2 értékű egyed pigmentált területei sötétebbek, vagyis
pigmentáltabbak.
Az első UV telítettség PC (UV telítettség PC1) pozitívan függött össze valamennyi
testtáj UV telítettségével (2. táblázat). Ez a változó tehát a teljes tollazati színezet szerkezeti
alapú, kromatikus összetevőjének varianciáját ragadja meg, függetlenül a színezeti típustól.
Egy nagyobb UV telítettség PC1 értékkel rendelkező madárnak minden mért testtáján
kifejezettebb az UV telítettség (3. ábra).
A többi PC sajátértéke egynél kisebb volt. Az UV telítettség PC1 nem korrelált egyik
intenzitás PC-vel sem (P > 0,5).

2. táblázat: A főkomponensek összefüggései az egyedi spektrális változókkal.

homlok
fejtető
szárnyfolt
szárnyfedő
mell
magyarázott variancia (%)

Intenzitás PC1
0,66
0,62
0,68
-0,02
0,65
34,0

Intenzitás PC2
0,10
0,44
-0,24
0,90
-0,24
22,5

UV telítettség PC1
0,69
0,74
0,58
0,62
0,51
40,3

A főkomponens analízisek az ivarokra együtt, de az intenzitás és az UV telítettség változókra
külön-külön lettek elvégezve. Az egyedi spektrális változók ivarra és évre standardizálva
lettek. A közepes vagy erősebb hatáserősségek (Norman & Streiner, 2000) félkövérrel
jelöltek.

3. ábra: A tojó örvös légykapók szárnyfoltjának átlagos reflektanciaértékei a magas,
illetve az alacsony intenzitás PC1 (A) és UV telítettség PC1 (B) értékek szerint
kategorizálva. Az ábra a PC-k jelentésének illusztrálását szolgálja. Az alacsony értékek
(vastag vonalak) és a magas értékek (vékony vonalak) az átlaghoz képest lettek kódolva az
adott PC-nek megfelelően.
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A fehér foltok és a spektrális tulajdonságok integrációja
A színezeti PC-k egyike sem mutatott összefüggést a szárnyfolt méretével és a
homlokfoltmérettel (N = 252 a szárnyfoltnál, és N = 127 a homlokfoltnál; az eredményeket
részletesebben lásd 3. és 4. táblázatban), de az intenzitás PC2-re szignifikánsan hatott a kor,
az ivar és a szárnyfoltméret hármas interakciója. A kor x szárnyfoltméret interakció nem volt
szignifikáns a tojóknál (F1,119 = 1,86, P = 0,18), de az volt a hímeknél (F1,122 = 8,15, P =
0,005). Az intenzitás PC2 a fiatal hímeknél negatívan korrelált a szárnyfolt méretével (F1,25 =
9,25, P = 0,005), de az adultaknál nem találtam ilyen kapcsolatot (F1,97 = 0,47, P = 0,48).
Mindezek mellett a modellek megerősítették az ivarfüggő korhatást is mindhárom PC
esetében. Az adult hímek nagyobb intenzitás PC1 és UV telítettség PC1 értékekkel
rendelkeztek, mint a fiatal hímek, ugyanakkor az átlagos intenzitás PC2-jük kisebb volt.
Tojóknál az integrált színváltozók nem mutattak korfüggést (nem részletezett eredmények). A
színezeti PC-k a csüdhosszal csak nem szignifikánsan függtek össze, gyakran korfüggéssel
párosulva, de e korspecifikus kapcsolatok nagyon gyengék voltak (nem részletezett
eredmények).

3. táblázat: Az összetett színváltozók kapcsolata a szárnyfoltmérettel örvös légykapónál
(ivarok összevonva).
Intenzitás PC1
df

F

Intenzitás PC2

UV telítettség PC1

r

CIA

CIF

df

F

r

CIA

CIF

df

F

r

CIA

CIF

ivar

1, 237

4,25*

0,13

0,01

0,25

1, 238

2,24

0,10

-0,03

0,22

1, 243

1,54

0,08

-0,04

0,20

kor

1, 237

4,46*

0,14

0,01

0,26

1, 238

7,69**

0,18

0,05

0,29

1, 243

3,46

0,12

-0,01

0,24

testtömeg

1, 236

0,001

0,00

-0,12

0,13

1, 237

0,27

0,03

-0,09

0,16

1, 242

1,06

0,07

-0,06

0,19

csüdhossz

1, 237

0,68

0,05

-0,07

0,18

1, 238

0,004

0,00

-0,12

0,13

1, 242

2,74

0,11

-0,02

0,23

foltméret

1, 236

0,08

0,02

-0,11

0,14

1, 238

7,84**

0,18

0,06

0,30

1, 242

0,47

0,04

-0,08

0,17

ivar x kor

1, 237 11,56*** 0,22

0,09

0,33

1, 238 12,24*** 0,22

0,10

0,34

1, 243

6,61*

0,16

0,04

0,28

ivar x testtömeg

1, 235

0,77

0,06

-0,07

0,18

1, 236

1,15

0,07

-0,05

0,19

1, 241

1,18

0,07

-0,05

0,19

ivar x csüdhossz

1, 236

0,84

0,06

-0,06

0,18

1, 237

3,26

0,12

-0,01

0,24

1, 241

0,17

0,03

-0,10

0,15

ivar x foltméret

1, 235

1,67

0,08

-0,04

0,21

1, 237

1,56

0,08

-0,04

0,20

1, 241

0,28

0,03

-0,09

0,16

kor x testtömeg

1, 235

0,13

0,02

-0,1

0,15

1, 236

0,27

0,03

-0,09

0,16

1, 241

0,50

0,05

-0,08

0,17

kor x csüdhossz

1, 237

4,07*

0,13

0,01

0,25

1, 238

8,15**

0,18

0,06

0,30

1, 241

0,01

0,01

-0,12

0,13

kor x foltméret

1, 235

0,38

0,04

-0,08

0,16

1, 237

1,18

0,07

-0,05

0,19

1, 241

0,44

0,04

-0,08

0,17

ivar x kor x testtömeg

1, 235

0,05

0,01

-0,11

0,14

1, 236

0,54

0,05

-0,08

0,17

1, 241

0,02

0,01

-0,11

0,13

ivar x kor x csüdhossz

1, 236

0,11

0,02

-0,10

0,14

1, 237

0,01

0,01

-0,12

0,13

1, 241

0,02

0,01

-0,11

0,13

ivar x kor x foltméret

1, 235

1,02

0,07

-0,06

0,19

1, 238

6,90**

0,17

0,05

0,29

1, 241

0,49

0,05

-0,08

0,17

A szignifikáns összefüggések félkövérrel jelöltek (* P < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001).
CIA: a 95%-os konfidencia intervallum alsó határa; CIF: a 95%-os konfidencia intervallum
alsó határa.
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4. táblázat: Az összetett színváltozók kapcsolata a homlokfoltmérettel hím örvös
légykapónál.
Intenzitás PC1
df
Kor
testtömeg
csüdhossz
Foltméret
kor x testtömeg
kor x csüdhossz
kor x foltméret

1, 125
1, 124
1, 124
1, 124
1, 123
1, 123
1, 123

F
22,96***
0,32
0,58
0,31
0,74
0,85
0,001

UV telítettség PC1

Intenzitás PC2
r

CIA

CIF

df

0,39
0,05
0,07
0,05
0,08
0,08
0,00

0,24
-0,12
-0,11
-0,13
-0,10
-0,09
-0,17

0,53
0,22
0,24
0,22
0,25
0,25
0,18

1, 123
1, 122
1, 123
1, 122
1, 121
1, 123
1, 121

F
6,21*
1,65
2,11
3,12
1,87
6,93**
0,59

r

CIA

CIF

df

0,22
0,12
0,13
0,16
0,12
0,23
0,07

0,05
-0,06
-0,05
-0,02
-0,05
0,06
-0,11

0,38
0,28
0,30
0,32
0,29
0,39
0,24

1, 125
1, 124
1, 124
1, 124
1, 123
1, 123
1, 123

F
8,00**
0,10
0,92
0,53
0,03
0,01
2,50

r
0,25
0,03
0,09
0,07
0,02
0,01
0,14

CIA CIF
0,07
0,40
-0,15 0,20
-0,09 0,26
-0,11 0,24
-0,16 0,19
-0,17 0,18
-0,03 0,31

A szignifikáns összefüggések félkövérrel jelöltek (* P < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001).
CIA: a 95%-os konfidencia intervallum alsó határa; CIF: a 95%-os konfidencia intervallum
alsó határa.

Párbaállási mintázat az integrált színváltozók tekintetében
A várt pozitív asszortatív párbaállási mintázat nagyon erős volt az általam vizsgált populáció
párjainak tollazati szintű színváltozóira vonatkozóan. Vagyis pozitív összefüggésben állt
egymással a párok intenzitás PC1-e (r = 0,41, P < 0,001, N = 95), intenzitás PC2-je (r = 0,42,
P < 0,001, N = 95) és UV telítettség PC1-e (r = 0,29, P = 0,005, N = 95) (4. ábra). Továbbá
egy gyengébb, pozitív kapcsolat volt a tojók intenzitás PC1-e és a hímek UV telítettség PC1-e
között (r = 0,21, P = 0,040, N = 95). Egyik további korreláció sem volt szignifikáns (minden
P > 0,75). Vizsgálván a párbaállási mintázatot esetleg befolyásoló hatásokat, azt találtam,
hogy a relatív mérésdátum nem függött össze a színezettel (minden P > 0,06). A mediánhoz
viszonyított költéskezdési dátum negatív kapcsolatban állt a hím UV telítettség PC1-gyel (rs =
-0,19, P = 0,037, N = 126), és pozitívan függött össze a tojó UV telítettség PC1-gyel (rs =
0,21, P = 0,016, N = 125), míg a többi PC-vel nem mutatott kapcsolatot. Amikor a színezeti
PC-knek az abszolút mérésdátumon végzett regressziójából származó reziduálisait elemeztem,
a párbaállási mintázatok megegyeztek a fenti eredményekkel (nem részletezett eredmények).
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4. ábra: Asszortatív párbaállási mintázat az összetett színezeti változók tekintetében. Az
intenzitás PC1 feltehetően a szerkezeti alapú, míg az intenzitás PC2 a melanintartalomból
fakadó varianciát jeleníti meg. Az UV telítettség PC1 magában foglalja valamennyi mért
tollazati terület UV telítettségét.
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A funkcionális integráció analízisének áttekintése és predikciói
További analízisek elvégzését tette szükségessé annak vizsgálata, hogy vajon a tollazati szintű
integráció funkcionális jelentőséggel is bír-e. Amennyiben a számos különböző testtájról
származó színjellemzőket a jelvevő együttesen, azaz mint egységes egészet „értékeli ki”,
akkor azt várhatjuk, hogy a párbaállás mintázatai erősebben fognak kapcsolódni az egymással
integrációban lévő egyedi testtájakhoz, mint azokhoz, amelyek nem részei az integrációnak.
Ezért tehát a testtáj szintű párbaállási korrelációkat beosztottam öt csoportba annak alapján,
ahogyan a két fő PC-hez kapcsolódnak: 1. csoport: intenzitás PC1-en belül a megfelelő egyedi
színváltozók korrelációi a két ivar közt (vagyis ’A’ változó a tojónál, ’A’ változó a hímnél
stb.); 2. csoport: intenzitás PC1 különböző változói a két ivar közt egymással (vagyis ’A’
változó a tojónál, ’B’ változó a hímnél stb.); 3. csoport: UV telítettség PC1 megfelelő egyedi
színváltozóinak korrelációi a két ivar közt; 4. csoport: UV telítettség PC1 különböző egyedi
színváltozóinak korrelációi a két ivar közt; 5. csoport: a két színezeti tengely egyedi
változóinak korrelációi egymással az ivarok között (azaz egy intenzitás változó az egyik
ivarnál, és egy UV telítettség változó a másik ivarnál stb.). Ezután összehasonlítottam az öt
csoport korrelációinak átlagos erősségét. Ha a vevő a jelek együttes összképét veszi
figyelembe, akkor azt várnánk, hogy nincs különbség az első négy csoport közt, de az ötödik
csoport korrelációi szignifikánsan gyengébbek az előbbiekéinél. Az egyedi változók által
hordozott információk szeparált feldolgozása esetében szignifikánsan erősebb korrelációkat
várhatunk az első és a harmadik csoportban, mint a többiben, és a második, negyedik, ötödik
között nem feltételeztem különbséget.
Kiegészítve a fenti összehasonlításokat, Lilliefors-teszttel ellenőriztem a fenti
korrelációk gyakoriságeloszlásnak a normális eloszlástól való eltérését a fenti öt
változócsoporton belül, hogy lássam, vajon kezelhetők-e ezek homogén csoportokként,
melyek nem rendelkeznek kiugró értékű korrelációval vagy korrelációk együtteseivel. A
homogenitás szintén az egyazon csoportba, PC-be tartozó változók közös feldolgozásának egy
jele lehet. Végül egy érzékenységi analízist is végrehajtottam, és megismételtem a fenti
teszteket, bevonva azokba azt az egyedi színváltozót is, amelyik önmagában egy külön PC-t
alkotott. A fenti analízisek megfelelő érzékenysége esetén azt vártam, hogy ez a változó
megváltoztatja mind a csoportok átlagos korrelációs értékeknek viszonylagos nagyságát, mind
pedig a korrelációs értékek eloszlását.
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A funkcionális integráció analízisének eredményei
Kihagyva a szárnyfedő intenzitását (az egyetlen változó, mellyel nem függ össze az intenzitás
PC1), és a maradék négy intenzitás és öt UV telítettség változót használva azt találtuk, hogy
az öt csoport korrelációi közt szignifikáns különbség volt (5.A ábra; F4,76 = 20,10, P < 0,001).
Ezt a különbséget egyedül az ötödik csoport eredményezte (intenzitás változó vs. UV
telítettség változó), amely gyengébb korrelációkat tartalmazott, mint a másik négy (LSD
tesztek, minden P < 0,0001), míg az utóbbi négy csoport egymástól nem tért el szignifikánsan
(minden P > 0,061). Ezt a mintázatot a többszörös tesztelésre korrigáló Tukey HSD post hoc
tesztek is megerősítették. Az intenzitás-intenzitás, UV telítettség-UV telítettség és az
intenzitás-UV telítettség párbaállási korrelációk eloszlása nem tért el a normálistól
(Kolmogorov–Smirnov d < 0,138, Lilliefors P > 0,05). Mindezek az eredmények
következetesen összeférnek azzal a lehetőséggel, hogy a jelvevő egyedek a párválasztási
döntéseik során az egyes testtájakat nem külön kezelik, hanem azok egységes egészét veszik
figyelembe, amikor a másik egyed minőségét felmérik.
Megvizsgáltam a funkcionális integráció tesztjének érzékenységét is, bevonva az
analízisekbe a szárnyfedők intenzitását, amely önmagában egy elkülönült PC-ben (intenzitás
PC2) jelenik meg, amelyben ugyan a fejtető is szerepel kisebb súllyal. Ennek során e változót
úgy kezeltem, mintha az intenzitás PC1 része lenne. E változó párbaállási korrelációinak
bevonása enyhén felfelé tolta az első csoportot, és erősen lefelé a második csoportot az
átlagos korrelációs erősség tekintetében, ezáltal szintén erős fő hatást eredményezve a
csoportok között (F4,95 = 18,33, P < 0,001). Hasonlóan az előző bekezdésben tárgyalt
eredményekhez, az ötödik csoport eltért az összes többitől (minden P < 0,001; 5.B ábra), de
emellett a második csoport is szignifikánsan eltért a többitől (minden P < 0,017). A maradék
esetekben nem tapasztaltam eltérést (minden P > 0,160). A szárnyfedő intenzitásának
bevonása tönkretette az első korrelációs csoport normál eloszlását is (d = 0,190, P < 0,05), de
a harmadik, negyedik, ötödik csoportét nem (d < 0,102, P > 0,05).
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5. ábra: Az asszortatív párbaállás korrelációi a bélyegpárok öt különböző
kategóriájában. Átlagok ± SE. Az A ábrán az intenzitás PC1 és UV telítettség PC1-nek
megfelelő egyedi változókból képzett korrelációs csoportok láthatók. A B ábrán az látható,
ahogy az intenzitás változók integrációját szétrombolja a többi változótól aránylag függetlenül
variáló szárnyfedő intenzitás, ha azt bevonjuk a PC1 változói közé. I azonos: ugyanaz az
intenzitás változó a tojónál és a hímnél; I más: egy testtáj intenzitása a tojónál, és egy másiké
a hímnél; UV azonos: ugyanaz az UV telítettség változó a tojónál és a hímnél; UV más: egy
testtáj UV telítettsége a tojónál, és egy másiké a hímnél; I – UV: egy intenzitás változó az
egyik ivarnál, egy UV telítettség változó a másiknál.
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3.2. A színezet információtartalma
A PCA-k eredményeit az 5. táblázat foglalja össze. A tojóknál az első intenzitás PC pozitívan
függött össze a homlok, a fejtető és a mell intenzitásával. A PC alacsonyabb értékével
alacsonyabb intenzitás jár együtt, ami vélhetően a melaninok nagyobb mennyiségéből
eredhet. Az intenzitás PC2 pozitívan függött össze a pigmentált szárnyfedő intenzitásával, és
negatívan a depigmentált szárnyfolt intenzitásával. Az alacsonyabb PC2 érték sötétebb
szárnyfedőt és világosabb szárnyfoltot, tehát nagyobb kontrasztot jelentett. E két PC az
egyedek közti teljes variancia 31,8, illetve 21,8%-át magyarázta. Az UV telítettség PC1
pozitívan függött össze a homlok és a fejtető UV telítettségével, illetve gyengébben a
szárnyfoltéval. Az UV telítettség PC2 negatívan függött össze a szárnyfedő, és pozitívan a
mell adott változójával. Ez a két színezeti PC tengely a teljes variancia 28,4, illetve 21,4%-át
magyarázta.
A hímeknél az intenzitás PC1 pozitívan függött össze a fehér szárnyfolt, a fehér
homlokfolt, a fekete fejtető és a fehéres mell intenzitásával. Ez a színezeti tengely nagy
valószínűséggel a tollazat intenzitásának szerkezeti alapú varianciáját ragadta meg (minél
nagyobb a szóróelemek mennyisége, annál nagyobb az intenzitás és a PC értéke).

5. táblázat: A főkomponensek összefüggései az egyedi spektrális változókkal.

Tojó
szárnyfolt
szárnyfedő
homlok
fejtető
mell
Hím
szárnyfolt
szárnyfedő
homlok
fejtető
mell

intenzitás
PC1
PC2

UV telítettség
PC1
PC2

0,37
0,22
0,76
0,74
0,54

-0,67
0,80
0,07
0,00
-0,01

0,47
0,29
0,77
0,69
0,24

-0,11
-0,69
-0,11
0,21
0,73

0,70
0,03
0,51
0,52
0,64

0,01
0,95
-0,26
0,17
0,15

0,08
0,85
-0,12
0,82
0,06

0,65
0,05
0,67
-0,06
0,52

A főkomponens analízisek az ivarokra, illetve az intenzitás és az UV telítettség változókra
külön-külön lettek elvégezve. Az egyedi spektrális változók tojóknál évre, hímeknél évre és
korra standardizálva lettek. Az erősebb összefüggések félkövérrel jelöltek.
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Az intenzitás PC2 csak a pigmentált szárnyfedővel függött össze, vagyis ez esetben a nagyobb
PC érték alacsonyabb intenzitást, azaz nagyobb melaninmennyiséget jelentett.

A két

intenzitás PC az összvariancia 28,7 és 20,3%-át magyarázta. Az UV telítettség PC1 pozitívan
függött össze a szárnyfedővel és a fejtetővel (sötét területek), míg az UV telítettség PC2 a
szárnyfolttal, a homlokfolttal és a mellel (világos területek). A két PC együttesen az
összvariancia 28,4 és 23,0%-át magyarázta.

A tojóknál marginálisan szignifikáns, pozitív kapcsolatot találtam a múltbéli reziduális
fészekaljméret és az intenzitás PC2 között (F1,98 = 3,61, P = 0,060, hatásnagyság r = 0,19, CI
alsó = -0,008, CI felső = 0,38), ami arra utal, hogy a nagyobb fészekaljat rakó tojók a
következő évre kevésbé kontrasztos szárnyszínezetet fejlesztettek.
A múltbéli reziduális testtömeg negatívan függött össze az intenzitás PC1-gyel (F1,99 =
5,32, P = 0,02, hatásnagyság r = -0,23, CI alsó = -0,40, CI felső = -0,03; 6. ábra), azaz a jó

6. ábra: Az intenzitás PC1 és az előző évi reziduális testtömeg összefüggése a tojó örvös
légykapónál (a reziduális testtömeg a tömegnek a csüdhosszon való regressziójából
származik).
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kondícióban lévő tojók a költési szezon után sötétebb tollazatot növesztettek a megfelelő
testrészeiken. A jelenlegi költéskezdési időpont pozitívan kapcsolatban volt az intenzitás PC1gyel (F1,100 = 4,28, P = 0,04, hatásnagyság r = 0,20, CI alsó = 0,01, CI felső = 0,38; 7. ábra),
vagyis a sötétebb tojók korábban költöttek.

7. ábra: Az intenzitás PC1 és a jelenlegi költéskezdési dátum összefüggése a tojó örvös
légykapónál (a költéskezdés dátuma az éves mediánhoz van viszonyítva, továbbá
négyzetgyök transzformált).
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A hímeknél a jelenlegi költéskezdési dátum negatívan függött össze az intenzitás PC1gyel (F1,76 = 4,49, P = 0,04, hatásnagyság r = -0,24, CI alsó = -0,44, CI felső = -0,014; 8.
ábra), és nem szignifikáns negatív kapcsolatban állt az UV telítettség PC1-gyel (F1,75 = 3,03,
P = 0,09, hatásnagyság r = -0,19, CI alsó = -0,40, CI felső = 0,03), vagyis a szerkezeti alapon
világosabb hímek, és feltehetően azok is, akiknek nagyobb volt az UV telítettsége a sötét
területeken, korábban kezdték a költést. A jelenlegi fészekaljméret pozitívan függött össze az
UV telítettség PC1-gyel (F1,72 = 4,12, P = 0,04, hatásnagyság r = 0,22, CI alsó = 0,002, CI
felső = 0,43), ami azt jelenti, hogy azok a tojók, akik a sötét tollazati területeiken nagyobb UV
telítettségű hímekkel álltak párba, a költéskezdési dátumuk alapján vártnál nagyobb
fészekaljat raktak. A jelenlegi testtömeg (korrigálva a testméretre) negatívan kapcsolatban állt
az intenzitás PC2-vel (F1,79 = 7,23, P = 0,009, hatásnagyság r = -0,29, CI alsó = -0,48, CI
felső = -0,07; 9. ábra), azaz a pigmentáltabb hímek jobb kondícióban voltak.
A többi összefüggés nem volt szignifikáns (minden P > 0,11).

8. ábra: Az intenzitás PC1 és a jelenlegi költéskezdési dátum összefüggése a hím örvös
légykapónál (a költéskezdés dátuma az éves mediánhoz van viszonyítva, továbbá négyzetgyök
transzformált).
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9. ábra: Az intenzitás PC2 és a jelenlegi reziduális testtömeg összefüggése a hím örvös
légykapónál.
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4. Az eredmények értelmezése, következtetések
4.1. A színezet integrációja és a párbaállási mintázat

E kérdések körbejárásakor öt tollazati rész spektrális változatosságának integrációját
vizsgáltam tojó és hím örvös légykapóknál, illetve megvizsgáltam az összetett színezeti
változók lehetséges szerepét a párválasztási mintázatok alakításában. Érdekes módon a még
emberi szemmel is jól látható ivari dikromatizmus ellenére is azt találtam, hogy a különböző
testtájak spektrális jellegzetességei erős pozitív kovarianciát mutattak: a kovariancia mértéke
hasonló volt a tojóknál, a hímeknél és az ivarok együtt kezelt mintájánál. Tekintet nélkül a
látható színre, valamennyi mért testtáj UV telítettségének egyedek közötti változatossága
szignifikánsan együtt mozgott, míg az intenzitások két főkomponens tengelyt képeztek.
Szignifikáns asszortatív párbaállási mintázatokat találtam a három összetett színezeti
változónál (vagyis a főkomponensek esetében), és az egyedi színváltozók párbaállási
mintázatai is azt sejtették, hogy az összetett bélyegegyüttesek valóban léteznek, s ezeket a
jelvevő együtt kezeli. A párbaállási korrelációk következetesen azt támasztják alá, hogy az
örvös légykapónál funkcionális jelentőséggel bírhat a tollazati szintű, összetett színjellemzők
információtartalma. Eredményeimnek fontos következményei vannak a jövőben a színezeti
bélyegeken végzett szexuális szelekciós vizsgálatokra vonatkozóan.
Több színfolttal rendelkező fajok esetében a színezeti díszeket igen gyakran mint
szeparált bélyegeket kezelik anélkül, hogy egyáltalán analizálnák a színváltozóik közti
lehetséges kapcsolatokat (Perrier et al., 2002; Macedonia et al., 2004; Bonato et al., 2009;
Budden & Dickinson, 2009; Martín & López, 2009). Más tanulmányok átlagolják az egyazon
típusú színezeti testtájak adott színváltozóit, így becsülve a teljes tollazat színét (Roulin,
1999; Siitari & Huhta, 2002; Doucet & Montgomerie 2003b; MacDougall & Montgomerie,
2003; Bitton et al., 2008). Csakhogy az átlagolás totális mértékű integrációt előfeltételez,
emellett figyelmen kívül hagyja a színezet különböző testtájak közti viszonylagos
kifejeződésének változatosságát. Csupán néhány tanulmány használt korrelációs mátrixokat
annak igazolására, hogy a vizsgált különböző színezeti jellemzők egymástól független,
elkülönült bélyegként kezelhetők (Reudink et al., 2009), vagy egységes, összetett bélyegként
(Merilä et al., 1999; Siefferman & Hill, 2003). A dolgozatban a változók korrelációs
mátrixainak összehasonlítására alapozva és PCA-kkal dolgoztam ki az összetett
színváltozókat, melyek így számszerűsítették az egyedi színváltozók közti pozitív és negatív
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kovarianciát egyaránt (lásd még Siefferman & Hill, 2003; Hegyi et al., 2008a). A testtájak
intenzitásai és az UV telítettségei egymással csak nagyon gyengén függtek össze, ami egyezik
a más fajoknál találtakkal (pl. Perrier et al., 2002; Siefferman et al., 2005). E két változótípus
függetlenségének oka az ezeket létrehozó proximális mechanizmusok különbözőségében
kereshető, ugyanis az intenzitást esetünkben elsősorban a fényszóró részek és/vagy a
fényelnyelő anyag mennyisége határozhatta meg, míg az UV telítettség mértékét elsősorban a
toll mikroszerkezetének szabályossága befolyásolhatta (Shawkey et al., 2005). Mindezekre
alapozva tehát a két spektrális jellemzőt egymástól függetlenül kezeltem.
A mátrixösszehasonlítások feltárták, hogy mind az intenzitás, mind az UV telítettség
testtájak közti korrelációs szerkezete hasonló az ivaroknál. Ez a hasonlóság az erős ivari
dikromatizmus miatt különösen érdekes, mivel a tojók színezete jóval kevésbé kifejezett, ami
a két ivaron ható különböző szelekciós nyomásokból eredhet, amit okozhat pl. a predáció
(Slagsvold et al., 1995; Slagsvold & Dale, 1996) vagy a szexuális szelekció (Hegyi et al.,
2007a, 2008c). A nagyfokú ivari dikromatizmus miatt azt feltételezhettem, hogy a szóban
forgó színezeti bélyegek összefüggésrendszere, integrációja is eltér az ivarok között (Vincent
& Lailvaux, 2008). Ugyanakkor lehetséges, hogy a színezet kifejeződésének proximális
meghatározói hasonlóak a két ivarban (Roulin & Dijkstra, 2003), ami okozhatja az általam
megfigyelt hasonlóságokat.
Az örvös légykapó színezete két különböző mechanizmusból ered: a sötét részei
melanin és szerkezeti alapúak, míg a „fehér” részek tisztán szerkezeti alapúak. Érdekes
módon az intenzitás PC1 nem tükrözte az akromatikus kontrasztot a pigmentált és a
depigmentált területek között, ehelyett – a szárnyfedőt nem magába foglalva – azonos
irányban függött össze a mért sötét és fehér tollakkal. Amint azt már más madárfajoknál
bizonyították, a szerkezetből adódó fényszórás és a pigmentek által történő fényelnyelés
együttesen is hozzájárulhat a pigmentált területek reflektanciaspektrumának alakításához
(Shawkey & Hill, 2005; Shawkey et al., 2006b), míg a depigmentált tollaknál a
reflektanciában megmutatkozó különbségekért kizárólag a tollszerkezet felel (Prum, 2006).
Ezek alapján úgy gondolom, hogy az intenzitás PC1 az intenzitás fényszórásból eredő,
szerkezeti alapú varianciáját ragadta meg: a nagyobb intenzitás PC1 értékkel rendelkező
egyedek szóban forgó tollaiban nagyobb mennyiségű szóróelem lehet. Közel azonos
melaninmennyiség mellett egy ilyen szerkezet, melyben nagyobb a fényszóró felület
mennyisége, erősebb fényintenzitást eredményez a pigmentált területeken is, így mind a
pigmentált, mind a depigmentált területek intenzitása azonos irányban változhat. A többi
pigmentált testtájtól eltérően a szárnyfedők intenzitása emberi szemmel nézve is jól látható,
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nagyobb fokú változatosságot mutat az egyedek között a populációnk mindkét ivarában. Ez a
plusz variancia talán az egyedeknek a szárnyfedőbe történő különböző mértékű
melaninfelhalmozásából ered, ami elfedheti az intenzitás tollszerkezeti eredetű varianciáját.
Ez egy lehetséges oka lehet annak, miért is nem függ össze az intenzitás PC1 a szárnyfedők
intenzitásával. Az intenzitás PC2 csak két pigmentált testtájjal korrelált, abból is nagyon
erősen

a

szárnyfedőkkel,

ezért

ez

a PC

feltehetően

híven

tükrözi

a tollazat

melaninmennyiségét. Az UV telítettség PC1 valamennyi mért testtáj UV telítettségével erősen
összefüggött, vagyis a reflektanciaspektrum alakjával összefüggő spektrális változók a
tollazati területek között sokkalta erősebb integrációt mutatattak, mint a reflektanciaspektrum
magasságával összefüggők (vagyis az intenzitások). A szárnyfedők részvétele az UV
telítettség PC1-ben talán azért lehetséges, mert a tollszerkezetnek nagyon erős hatása van az
UV telítettségre (pl. Shawkey et al., 2006a), ami „elnyomhatja” a melaninok hatását, mivel
azok befolyása az UV-ra sokkal gyengébb lehet (Meredith & Sarna, 2006; Riesz, 2007).
Ezeket a feltevéseket a jövőben mindenképpen meg kellene erősíteni az örvös légykapó
tollainak szerkezeti vizsgálatával.
Csak nagyon kevés korrelációt találtam az összetett színváltozók és a fehér foltméretek
között, ami azt sejteti, hogy a tollazat három különböző jellemzője, az intenzitás, az UV
telítettség és a foltméret az egyed más-más aspektusairól hirdethet információt (Badyaev et
al., 2001; Candolin, 2003). Feltártam, hogy az intenzitás PC2 a fiatal hímeknél negatívan
függött össze a szárnyfolt méretével. A fehér foltok kopása eltérhet az egyedek között,
különösen az ivarok között (Griggio et al., 2010). Az örvös légykapó általam vizsgált
populációjában a fiatal hímeknél a szárnyfolt tollainak kopása fokozódik a szárnyfolt
méretének növekedésével, ami azt sejteti, hogy a szóban forgó tollak mechanikai szerkezete
gyengébb lehet a fiatal hímeknél, mint az időseknél (Hegyi et al., nem publikált adatok). A
nagyobb fehér szárnyfolt feltehetően növeli a tollak sérülésének esélyét (lásd a Bevezetés
részben). Kisebb intenzitás PC2 a nagyobb szárnyfoltú fiatal hímeknél a szárnytollak nagyobb
melanintartalmát jelentheti, ami a szárnytollakat, legalább a pigmentált részeken, jobban
védheti a kopással és a töréssel szemben, mivel a melanin erősíti a tollszerkezetet (Bonser,
1995).
A vizsgálatomban pozitív asszortatív párbaállást találtam a tollazati szintű, összetett
színezeti változók tekintetében. Más fajoknál is számos tanulmány elemezte a színezettel
összefüggő párbaállási mintázatokat (Jones & Hunter, 1993; Andersson et al., 1998; Griggio
et al., 2005), ugyanakkor csak kevés tanulmányban vizsgáltak szimultán több egyedi változót
(Jawor et al., 2003; Siefferman & Hill, 2005a; Hegyi et al., 2007b; Silva et al., 2008), és
52

tudomásom szerint még egy sem vizsgálta a kérdéskört tollazati szintű egyedi változatosság
tekintetében. Az eredményeimet nem befolyásolta az életkor vagy a testtömeg esetleges
hatása, mivel az életkorra korrigálva voltak a változók ezekben az analízisekben, míg a
testtömeg eleve nem függött össze a színezeti PC-kkel. Ezeken kívül a méréseknek se az
abszolút, se a relatív dátuma nem befolyásolta a talált párbaállási mintázatokat.
Az egyedi színváltozókra vonatkozó párbaállási korrelációk mintázata segítséget
nyújthat annak megválaszolásában, hogy a tollazati szintű, összetett színváltozókra kapott
pozitív asszortatív párbaállási mintázat annak tudható-e be, hogy a jelvevő minden egyes
egyedi változónak külön figyelmet fordít ugyanabban az irányban, vagy annak, hogy az egész
tollazat reflektanciáját nagyobb, integrált jelzésekként méri fel. A nem ugyanabba a színezeti
PC-be tartozó egyedi változók közt csak kismértékű asszortatív párbaállást találtam. Mivel a
korábbi korrelációs mátrixok alapján már azt találtam, hogy a szárnyfedő intenzitása nem
függött össze egyetlen másik testtáj intenzitásával sem, ennek alapján azt sem vártam, hogy
részét képezi a funkcionális integrációnak. Az eredmények ezt a feltételezést megerősítették.
Ez alapján elképzelhető, hogy a PC-k által definiált bélyegegyüttesek szerepet játszhatnak a
párválasztás folyamatában. Emellett azt is feltártam, hogy az azonos színváltozók közt (azaz
’A’ bélyeg a tojónál és az ’A’ bélyeg a hímnél) az asszortatív párbaállás átlagosan nem volt
erősebb, mint az ugyanahhoz a PC-hez tartozó, de különböző változók közt (’A’ bélyeg a
tojónál, ’B’ bélyeg a hímnél). Továbbá a fő kategóriákban (lásd a Módszerek és Eredmények
részben)

a

hatásnagyságok

normál

eloszlása

azoknak

a

bélyegeknek

vagy

bélyegegyütteseknek a hiányát jelzi, amelyek eltérnének ettől az általános mintázattól. Ezek
alapján ha az egyedek kiegészítésként az egyedi színjellegzetességekre is figyelmet fordítanak
a tollazati szintű jellegzetességeken felül, ennek igen gyengének kell lennie. Más szavakkal,
az általam talált mintázatok összhangban állnak a tollazati reflektancia egyedfejlődési és
funkcionális integrációjának egybeesésével (Badyaev, 2004; Klingenberg, 2008).
Végül azt is megvizsgáltam, hogy a PC-k és a szexuális szelekció látszólagos
egybeesését okozhatta-e a statisztikai erő hiánya, ami megakadályozhatta, hogy detektáljak
bizonyos kicsi, de fontos funkcionális különbségeket az azonos színezeti tengelyhez tartozó
egyedi változók között. E célra a szárnyfedők intenzitását használtam, amely a többi
intenzitástól nagyrészt független, második színezeti főkomponens tengelyt alkotott. Amikor
ezt a bélyeget úgy kezeltem, mintha az is része lenne az integrált bélyegegyüttesnek
(intenzitás PC1), az így eredményül kapott párbaáállási minták az intenzitásra – de nem az
UV telítettségre – nézve a funkcionális integrációból kilógó egyedi bélyeg hatásaira utaltak.
Továbbá az intenzitások párbaállási összefüggéseinek hatásnagysága többé nem volt normális
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eloszlású, ami szintén azt sugallja, hogy van legalább egy bélyeg, amely nem illeszkedik az
általános mintázatba. Ez az eredmény azt jelenti, hogy a megközelítésem a párbaállási
mintázatok felderítésében képes észlelni a funkcionális integrációtól való eltéréseket, így a
konklúzióim robusztusnak tekinthetők.
Habár a párbaállási mintázatok eredményeit nem zavarják nyilvánvaló háttérváltozók
(lásd alább), az e mintázatokat létrehozó szexuális szelekciós mechanizmusok azonosítása
kísérletes vizsgálatokat igényelne. Asszortatív párbaállást eredményezhet kölcsönös
párválasztás, és ennek megfelelően több fajnál is, pl. kék cinegénél (Andersson et al., 1998;
Hunt et al., 1999) és kövi verébnél (Petronia petronia) (Griggio et al., 2005, 2007, 2009b)
valóban kimutatható volt az asszortatív párbaállás és a kölcsönös párválasztás egyidejű
megléte. Egy másik mechanizmus is okozhat az eredményeimhez hasonló mintázatokat,
mégpedig a mindkét ivaron belül zajló versengés, esetleg nőstényválasszal kombinálva
(LeBas, 2006). Az örvös légykapó általam vizsgált populációjában a fehér foltok
bizonyítottan szerepet játszanak az intraszexuális versengésben mind a tojóknál (Hegyi et al.,
2008b), mind a hímeknél (Garamszegi et al., 2006), ami úgy tűnik, hogy mindkét ivarnál
bélyegfüggő térbeli elhelyezkedési mintázatokat eredményez (Hegyi et al., 2007c, 2008c).
Ezért ésszerű feltételezni, hogy a tollazattal összefüggésben álló ivari versengés hozzájárulhat
az általam megfigyelt párbaállási mintázatok létrejöttéhez. Végül a nőstény preferencia iránya
függhet a nőstény fenotípusától is (Holveck & Riebel, 2010), illetve a nőstényválaszt
befolyásolhatja a nőstény kondíciója, amely maga is korrelálhat a másodlagos ivari bélyegek
kifejezettségével (Cotton et al., 2006).
Végezetül meg kell említeni, hogy az asszortatív párbaállás gyakran kölcsönös, mindkét
ivarban zajló szexuális szelekciót feltételez (Kraaijeveld et al., 2007). Az egyes madarak
mintázási stratégiájára vagy a vonulásból való megérkezés utáni párbaállási latenciára
vonatkozó részletes adatok híján kénytelen voltam az asszortatív párbaállási mintázatokhoz
folyamodni mint a szexuális szelekció meglétének jelzőjéhez, illetve mércéjéhez.
Mindazonáltal az asszortatív párbaállás korrelációinak használata egyszerűsítette az
analíziseimet, összehasonlítva a szexuális szelekció egyéb mércéivel végzett elemzésekkel. A
szexuális szelekció meglétének végső és egyértelmű tisztázása a szóban forgó bélyegeken úgy
lenne lehetséges, ha az egyes testtájak szintjén, elkülönítve manipulálnánk a színváltozókat
különböző irányokban, faktoriális elrendezésben, illetve e manipulált madarakon végzett
párválasztásos kísérletek alapján; csakhogy egy ilyen jellegű vizsgálat – figyelembe véve a
vizsgált bélyegek számát – nagyon körülményes és nehezen kivitelezhető lenne a legtöbb
vadon élő madárpopulációban, amilyen az általam vizsgált is. Mindenesetre a fenti
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eredmények a konkrét mechanizmustól függetlenül megerősítik a szexuális szelekció
lehetőségét az egymással összefüggő, összetett bélyegegyütteseken, ami a jövőbeli, több díszt
tanulmányozó vizsgálatok számára fontos információt jelent.
Érdemes megemlíteni, hogy elméletileg más, szexuális szelekcióhoz nem köthető
folyamatok is állhatnak a kapott párbaállási mintázatok mögött. Így például elképzelhető
lenne, hogy mindez mérési műtermék, azaz annak eredménye, hogy a párok többségénél a
tojót és a hímet is azonos napon mértem, és ezáltal a műszeregyüttes adott napi eltérő állapota
(amely eredhet az eltérő külső léghőmérsékletből) okozta a kapcsoltságot a párok tagjainak
színezetében. Ez a lehetőség azonban szerencsére kizárható egy másik vizsgálatunk alapján
(Hegyi et al., 2015), amelyben széncinegepárok egyedeinek tollmintáit véletlenszerű
sorrendben mértem, ráadásul a három mért testtájnak megfelelően három elkülönült
sorozatban. Egy másik lehetséges magyarázat a nem véletlenszerű habitatpreferencia lehetne.
Az eredményeim esetében ez az elképzelés azért vethető el, mert egyrészt akkor a szóban
forgó három, független színezeti tengelyre nézve kellene szimultán fennállnia a nem
véletlenszerű habitatfoglalásnak, másrészt éppen ebből eredően a tojók és a hímek között
valamennyi színezeti főkomponenspárosítás esetében a detektált kapcsolatokéhoz hasonló
irányú és erejű összefüggést kellett volna kapnom a párbaállási mintázatra vonatkozóan. Az is
elképzelhető továbbá, hogy egymáshoz színezeti jellegzetességeiket tekntve nem hasonló
egyedek állnak párba, ám a mérés időpontjára bizonyos folyamatok – például hormonális
mechanizmusok,

tollkopás,

farkcsíkmirigy-váladék

használata,

tolltisztogatás

–

eredményeként hasonlókká válnak. A hormonális hatás eleve kizárható, mivel az a tollakra
csak azok fejlődésekor hathatna, azaz a nyári vagy a téli vedléskor. Az eredményeim
tollaknak a szóban forgó időszakban bekövetkező kopása által történő színváltozását szintén
nem támasztják alá. Ha a farkcsíkmirigy e tekintetben befolyásoló tényező lenne, akkor az
feltételezésem szerint csak egyes testtájakat érinthetne, míg másokat (a fejet, amelyet
valószínűleg nehezebben vagy nem tudja bekenni az egyed) nem vagy csak kevésbé, és ennek
mind az összetett színváltozók, mind pedig az egyedi színváltozók szintjén nyoma lenne,
mégpedig a pozitív asszortatív párbaállási minta hiányában megmutatkozva. Végezetül, ha a
toll egyformán piszkolódna a párokon belül a szezon haladtával (pl. azért, mert hasonló
időmennyiséget tudnak fordítani adott fészekaljméret mellett a tolltisztogatásra), akkor az is
eredményezhetné a kapott mintázatot; azonban a színezet nem függött össze a relatív
mérésdátummal.
A kutatók egyre inkább felismerik a több dísz meglétének fontosságát egy fajon belül
(Candolin, 2003). Ez azonban atomisztikus megközelítéshez vezetett, amely a különböző
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információk forrásait keresi még ugyanazon bélyegtípus egy-egy különálló tagja között is (pl.
Badyaev et al., 2001; Møller & Petrie, 2002). Ugyanakkor mára kérdésessé vált még az a régi
nézet is, amely szerint a különböző színezeti típusok mindenképpen különböző információt
hordoznak (Blas et al., 2006; Griffith et al., 2006). Továbbá most már úgy tűnik, hogy a
különböző színképzési mechanizmusok többségükben együtt hatnak, nem pedig önállóan
hozzák létre a színt (Shawkey & Hill, 2005; Prum, 2006). Egy tanulmány széncinegénél több,
különböző színű bélyeg színjellemzőinek együttváltozását írta le, s erre vonatkozóan
asszortatív párbaállást tárt fel (Hegyi et al., 2008a). A jelen dolgozat eredményei azt
valószínűsítik, hogy az örvös légykapónál a különböző tollazati területek színjellemzői
mérsékelten integrált rendszert alkotnak, méghozzá a tojóknál és a hímeknél hasonló módon,
a nagyon kifejezett ivari dikromatizmus ellenére. Emellett a párbaállási mintázatok nem
cáfolják azt az elképzelést, mely szerint a tollazati szintű, összetett bélyegegyüttes által
hordozott spektrális információ esetleg jelzésfunkcióval is bírhat e fajnál. Ha egy fajnál a
különböző testtájak színjellemzői általánosságban összefüggnek egymással, és az egyedek
valóban azok összetett együttesét használják (Peters et al., 2008; Galván, 2010), akkor a
vizsgálatoknak ezekben az esetekben fokozottan ügyelniük kellene a szóban forgó változók
együttmozgására, közös varianciájára, és ennek a szexuális szelekcióban betöltött lehetséges
funkciójára. Ennek a szemléletváltozásnak nagy jelentősége lehet mind a korrelatív, mind a
kísérletes vizsgálatok elrendezésére és interpretálására vonatkozóan (Klingenberg, 2008;
Cornwallis & Uller, 2009). Az örvös légykapón a jövőben elvégzendő vizsgálatoknak
elemeznie kellene az egész tollazat spektrális tulajdonságainak információtartalmát (pl.
kondíciófüggés és heritabilitás tekintetében (Rowe & Houle, 1996)), valamint a párbaállási
mintázat hátterében meghúzódó mechanizmusokat is (LeBas, 2006).

4.2. A színezet információtartalma

A két ivarra elkülönítve illesztett PC tengelyek hasonlóak lettek a fentebbi, ivarokra nem
szeparáltan végzett PCA elemzésben kapott eredményhez (előző alfejezet) az intenzitás
esetében, míg a különbségek az UV telítettség esetében valószínűsíthetően abból erednek,
hogy a jelenlegi esetben egy helyett két tengelyben jelentek meg a változók. A tojóknál az
első intenzitás PC a tollazat melanintartalmát tükrözheti: az alacsonyabb PC értékkel
rendelkező egyedek melanizáltabbak, vagyis sötétebbek (megjegyzendő, hogy a tojóknál a
mell barnásfehér). A hímeknél az első intenzitás PC (mely a fehér területeket és a fejtetőt
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foglalja magában) valószínűleg a tollazat intenzitásának szerkezeti eredetű összetevőjét
reprezentálja (vagyis a kéreg vastagságából, a szivacsos keratinállományban lévő
szóróelemek mennyiségéből stb. eredő változatosságot). A fekete fejtető talán azért
kerülhetett ebbe az első PC-be, mert egyrészt ugyanabba a régióba tartozik, mint a
homloktollak, másfelől e terület melanintartalma a populációnkban szemmel láthatóan
aránylag kevéssé variál (amint azt az intenzitásbeli különbségek alapján megítélhettük;
variációs koefficiens, homlok: 9,00, fejtető: 0,60, szárnyfolt: 7,60, szárnyfedők: 1,20, mell:
7,32). Az intenzitás PC2 mindkét ivarban hasonló információt hordozhat (azaz az intenzitás
melanin alapú összetevőjét jelezheti), de azzal a kiegészítéssel, hogy a kevésbé melanizált (és
feltehetően rosszabb minőségű, lásd alább) tojók fehér szárnyfoltjai ezzel együtt kopottabbak
és ezáltal fakóbbak, aminek következtében a szárnyon a fekete és a fehér rész közötti
intenzitásbeli kontraszt is gyengébb. Több fajnál is van arra utaló adat, hogy a fehér foltok
intenzitásának változatossága másodlagos ivari dísz a tojóknál is (Hanssen et al., 2006).
Érdemes itt megjegyezni, hogy a szárnyfolttal határos külső szárnyfedők azért is tűnhettek fel
egy különálló PC-ben a többi kontúrtolltól eltérően, mert lehetséges, hogy ezeket a madár
nem cseréli le a részleges téli vedléskor (lásd a téli ruha tollazatának leírását (Cramp &
Perrins, 1993)). Az UV telítettség PC1 főleg melanizált területekre vonatkozik mindkét
ivarban (noha eltérő módon). Az UV telítettség PC2 a hímeknél egyszerűen interpretálható,
mivel a fehér testtájak tisztán szerkezeti eredetű színnel rendelkeznek. A tojóknál ugyanez a
PC már jóval érdekesebb, mivel felveti a színezet és a tollminőség két lehetséges
meghatározója közti pozitív kapcsolatot: a melanizáltság (alacsonyabb UV a szárnyfedőknél
több melanin esetében) és a mikroszerkezet (magasabb UV a melltollaknál) között. Ez az
összefüggés adaptív lehet, ha ugyanabban a tollban is feltűnik, mivel a kifejezettebb UV
reflektanciát segítő szerkezet valószínűleg gyengíti a tollat, míg a nagyobb melaninmennyiség
erősíti (Bonser, 1995; Prum, 2006).
A szaporodás költsége magában foglalja a szaporodási befektetés és az egyéb életmenetkomponensek közti kényszerkompromisszumot (Harshman & Zera, 2007). A madaraknál e
költségek közé tartozik pl. a jövőbeli túlélés valószínűsége és a parazitákkal szembeni
ellenállás csökkenése (Stjernman et al., 2004), a mérsékeltebb harcképesség (Kullberg et al.,
2002), gyengébb immunrendszer és kisebb jövőbeli fekunditás (Hanssen et al., 2006). Az
utódprodukcióval kapcsolatos kényszerkompromisszum jellegű viszonyok is összefügghetnek
a másodlagos ivari bélyegek kifejeződésével (Höglund & Sheldon, 1998). Azonban ennek
előfordulása a madaraknál egyelőre nagyon szegényesen kutatott (Griffith, 2000; Siefferman
& Hill, 2005d). Az örvös légykapó egy svédországi populációjában a hímek fehér
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homlokfoltjának mérete kisebbé vált az azt követő évben, hogy előzőleg kísérletesen
megnövelték a fészekaljuk méretét (Gustafsson et al., 1995), míg a pilisi populációban a tojók
fehér szárnyfoltjának mérete negatívan függött össze az előző évi fészekaljuk természetes
méretével (Hegyi et al., 2008c). A jelenlegi vizsgálatban azt találtam, hogy a tojó intenzitás
PC2 marginálisan pozitívan függött össze az előző évi fészekaljmérettel, vagyis azok a tojók,
amelyek korábban nagyobb fészekaljat raktak, a későbbiekben kevésbé melanizált tollakat és
a pigmentált területekkel kisebb kontrasztot mutató szárnyfoltot növesztettek a szaporodási
szezon után. Érdekes módon épp a szárnytollak színezete jelezte a szaporodás költségeit, ezek
pedig valószínűleg csak nyáron cserélődnek, közvetlenül a szaporodási befektetés után
(Cramp & Perrins, 1993). Másrészt a tojó intenzitás PC1 negatívan függött össze az előző évi
reziduális testtömeggel, vagyis azok a tojók, amelyeknek melanizáltabb volt a tollazata, az
előző év szaporodási szezonja alatt jobb kondícióban lehettek. Tehát úgy tűnik, hogy a
fiókaetetés időszaka alatti rossz kondíció nem csupán a szaporodás költségét jelzi, de egy
olyan fiziológiai állapotot is, amely az afrikai téli vedlésig is fennáll, és ezáltal befolyásolja az
újonnan fejlődő kontúrtollak melanizáltságát (intenzitás PC1). Ezek az eredmények együtt azt
sugallják, hogy létezhetnek a fizikai kondíciót jelző összetett, integrált bélyegekből álló
jelzések. Ez kiemeli az információt jelző bélyegek, illetve együtteseik pontos azonosításának
fontosságát azon fajok esetében, amely komplex bélyegrendszerrel rendelkeznek (Cornwallis
& Uller, 2010). A tojók díszítettsége eltérő kapcsolatokat mutatott a jelenlegi, valamint az
előző évi kondícióval és fészekaljmérettel (a hatásnagyságok kétszer-háromszor kisebbek a
jelenlegiekre, az eredmények itt nincsenek részletezve). A múltbéli kondíció és fészekaljméret
specifikus hatása (szemben a jelenlegiek hatásának hiányával) azt jelezheti, hogy a feltárt
mintázatokat inkább a kondíciófüggés magyarázhatja, és nem a tojó bizonyos tulajdonságai
(pleiotrópia, korai anyai hatások, nem véletlenszerű habitathasználat stb.). Igaz, a
kondíciófüggéssel való okozati kapcsolat kísérletes megerősítést igényel.
A hímeknél az intenzitás PC2 negatívan függött össze a jelenlegi testtömeggel, vagyis a
melanizáltabb, sötétebb fekete egyedek jobb kondícióban voltak. Ez az összefüggés a múltbéli
kondícióval ugyan gyengébb volt, de hasonló, ami alapján összességében könnyen lehetséges,
hogy ez a színezeti tengely egy genetikai összefüggést vagy környezeti hatásokat (pl.
territórium minősége) tükröz. Összességében tehát a melanizált tollazati területek sötétsége a
kondíció és ezáltal az egyedi minőség hosszú távú jelzője lehet mindkét ivarnál, de
valószínűleg különböző okokból. A melanin alapú tollazati díszek általában erős genetikai
kontroll alatt állnak (pl. Slagsvold & Lifjeld, 1992; Roulin & Dijkstra, 2003; Roulin, 2004;
Saino et al., 2013). Továbbá néhány tanulmány kimutatta, hogy bizonyos melanindíszek nem
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kondíciófüggőek (McGraw & Hill, 2000; McGraw et al., 2002; Senar et al., 2003; Siefferman
& Hill, 2005a). Ugyanakkor több madárfajnál is azt találták, hogy ezeket a bélyegeket
befolyásolhatja a paraziták általi fertőzöttség, a fizikai kondíció és a környezeti körülmények
(Veiga & Puerta, 1996; Griffith et al., 1999; Fitze & Richner, 2002; Jawor et al., 2004;
Vergara et al., 2009; Piault et al., 2012). A melanin alapú tolldíszek plaszticitásához
hozzájárulhatnak e bélyegek lehetséges létrehozási költségei, pl. érzékenység a táplálékban
található fémtartalomra (Niecke et al., 2003; McGraw, 2006), illetve a fiziológiai stresszre
(Galván & Alonso-Alvarez, 2008; Roulin et al., 2008), továbbá a viselési költségek is, mint
pl. az intraszexuális agresszió (Senar et al., 1993; Hoi & Griggio, 2008).
Azt találtam, hogy az adott évben alacsony intenzitás PC1 értékkel rendelkező tojók
(tehát a melanizáltabbak) abban az évben korábban is költöttek. Első pillantásra elképzelhető,
hogy ezt az összefüggést a tollak kopása okozza, amely fokozódhat a szezon előrehaladtával.
Ebben az esetben azonban egyrészt azt várnám, hogy a részben hasonló testtájakat (fej)
magában foglaló UV telítettség PC1 is hasonló összefüggést mutatna, másrészt e tekintetben
még erősebb összefüggést vártam volna specifikusan a fiatal hímeknél azok gyengébb
tollszerkezete miatt, illetve a hímek (fiatal és adult egyaránt) UV telítettség PC2 változójánál,
mivel az a depigmentált területeket reprezentája, s mint ilyenek, azaz pigment nélküli
területek, sokkal jobban ki vannak téve a mechanikai roncsolódásnak – azonban nem találtam
meg ezeket az összefüggéseket, azaz a fenti mintázat a kopással nem magyarázható. A
mintázatot okozhatta akár a tojók konzisztensen jó kondíciója is, csakhogy az intenzitás PC1
nem mutatott szignifikáns kapcsolatot a jelenlegi kondícióval. Mindezek miatt lehetséges,
hogy a költéskezdési időpontra kapott színezeti mintázat a sötétebb tollazatot előnyben
részesítő inter- vagy intraszexuális szelekció nyomát jelzi. Ezt a szelekciót megmagyarázná a
sötét tollak jelzésértéke a vedlési kondícióra és ezáltal az egyedi minőségre vonatkozóan (lásd
korábban). Érdekes módon a tojók fehér szárnyfoltjának mérete a feltételezések szerint
szerepet játszik a territóriumokért és a párzótársakért folytatott versengésben (Hegyi et al.,
2007c, 2008b, c), így nem lenne meglepő egy másik tollazati díszre is hasonló
összefüggéseket találni ennél az ivarnál.
Az intenzitással ellentétben egyik UV telítettség PC sem mutatta jelét az előző évi
kondíciótól vagy szaporodási befektetéstől való függésnek. Mindazonáltal a sötét testtájaikon
magas UV telítettséggel rendelkező hímek (magas PC1) az adott évben korábban költöttek,
illetve nagyobb volt a fészekaljméretük. Ez alapján lehetséges, hogy az UV telítettségnek
szerepe van a szexuális szelekcióban és a differenciális szaporodási befektetésben, bár az
érkezési időpont és a territóriumminőség hatásait sem zárhatjuk ki. Érdekes, hogy hímeknél
59

az intenzitás PC1, ami az intenzitás szerkezeti alapú összetevőjének változását tükrözheti,
hasonlóan, negatívan függött össze az adott évi költéskezdési dátummal. Egy vizsgálat szerint
a közeli rokon kormos légykapónál a sötét testtájaikon kifejezettebb UV telítettségű hímek
korábban érkeztek a költési területre (Siitari & Huhta, 2002). A mi populációnkban a hímek
költéskezdési dátuma nemcsak az érkezési időpont lehetséges jelzője, mint más fajoknál, pl. a
kormos légykapónál (Potti & Montalvo, 1991), hanem a tojó párválasztási preferenciájának is
megbízható mutatója lehet (Hegyi et al., 2007a, 2010). Ami a fészekaljméretet illeti, számos,
a populációnkban végzett vizsgálat sem volt képes a hímek fehér foltmérete és a párjuk
elsődleges szaporodási befektetése közt összefüggést felfedezni (Hargitai et al., 2005; Michl
et al., 2005; Török et al., 2007), így ennek tükrében az UV telítettség PC1 és a reziduális
fészekaljméret

közti

pozitív

összefüggés

különösen

érdekes.

Ugyanakkor

a

territóriumminőség hatása mint alternatív magyarázat nem zárható ki teljesen további,
kísérletes vizsgálatok nélkül. Az UV telítettség és az intenzitás szerkezeti alapú összetevője
még a kondíciófüggés hiányában (lásd az Eredmények részben) is tükrözheti a toll
mikroszerkezetében lévő egyedi különbségeket (Shawkey et al., 2003, 2005; Prum, 2006),
ami által a minőség egy olyan egyedre jellemző, stabil aspektusát jelezheti, mint az
egyedfejlődési stabilitás (Kemp et al., 2006; Prum, 2006; Galván, 2011).
Különösen meglepő volt, hogy a hímek fehér testtájainak UV telítettsége (PC2) nem
mutatta a kondíciófüggés és a szexuális szelekció lehetséges nyomait, habár a fehér foltok
mérete szexuálisan szelektált (Michl et al., 2002; Hegyi et al., 2010), és az UV telítettségük
erőteljesebb, mint a tojóknál (lásd 2. ábra). Igaz ugyanakkor, hogy a hímeknél a fehér tollak
UV telítettsége kisebb változatosságot mutatott, mint a tojóknál (lásd a Módszerek részben).
Elképzelhető, hogy ennek az az oka, hogy a hímek az UV telítettségüket egyöntetűen a
lehetséges maximumon próbálják tartani a fehér foltok feltűnőségének növelése érdekében,
így e színezeti komponens a fehér foltok jelerősítőjeként szolgálhat (Hasson 1990, 1991).
Ebben az esetben a fehér foltok UV telítettségének nemcsak a varianciája, hanem az
információtartalma kisebb lehet a hímeknél. Érdekes, hogy a kormos légykapónál is a sötét, és
nem a világos testtájaknál írták le az UV telítettség minőségjelző funkcióját (Siitari & Huhta,
2002), és több más fajnál is megfigyelhető a sötét tollak UV telítettségében az egyedi
minőséggel kapcsolatos információ (Doucet et al., 2005; Hegyi et al., 2007b).
Összefoglalva, a vizsgálatban azt találtam, hogy az örvös légykapó különböző
testtájainak spektrális jellegzetességei robusztusan együtt mozogtak egymással. Az
eredményeim azt is sejtetik, hogy az örvös légykapó melanin és szerkezeti alapú színezetében
szexuálisan szelektált, különböző információkat hordozó, összetett bélyegegyüttesek
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működnek. Továbbá megmutatják, hogy jelentős információt nyerhetünk azzal, ha különböző
tollazati területek korreláló színezeti változatosságát együtt kezeljük. Amennyiben egy
rendszerben értelmes korreláló színezeti változatosságra derül fény, akkor fontos lehet az
egyedi kondíció kísérletes manipulációjával is megerősíteni a párhuzamos változások oksági
hátterét, valamint mechanisztikus magyarázatokat keresni a feltűnő bélyegek csoportba
rendeződésére.
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5. Összefoglalás
Összetett jelzésrendszerekben, mint amilyen a madártollazat színezete, gyakran előfordulhat,
hogy a rendszer látszólag távoli és jellegében eltérő alkotóelemei között egyedfejlődési,
genetikai, funkcionális kapcsoltság (integráció) jelenik meg. Az összetett díszrendszerek
gyakorisága ellenére igencsak ritkán vizsgálják az alkotóelemek, vagyis a különböző
másodlagos ivari díszek integrációját, különös tekintettel a díszek összessége által hordozott
lehetséges információra. Sok fajnál, amely többféle színezeti díszt is bemutat, nem ismert,
hogy az egyes díszek csupán önmagukban funkcionálnak-e szexuálisan szelektált bélyegként,
illetve hordoznak információt az egyed minőségéről, vagy a bélyegek rendszerének egészéről
is elmondható-e ez.
Az örvös légykapó (Ficedula albicollis) tollazata melanizált és depigmentált
területekből áll. Munkámban két spektrális változónak (intenzitás és UV telítettség) a
különböző testtájak közötti összefüggésrendszerét vizsgáltam, a tojóknál és a hímeknél
egyaránt. Tanulmányoztam az integrált színezeti jelzésrendszer esetleges szerepét a
párbaállási mintázatban, továbbá arra is választ kerestem, hogy az integrált jelzésegyüttes
hordoz-e információt az egyedi minőség és szaporodási befektetés egyes aspektusairól,
úgymint a múltbéli és a jelenlegi kondícióról, költéskezdésről és fészekaljméretről.
Eredményeim azt mutatták, hogy bizonyos mértékig mindkét spektrális változó integrált
a testtájak között, ráadásul ezek korrelációs struktúrái hasonlítanak egymásra a két ivar közt, a
markáns ivari dikromatizmus ellenére. A tollazati szintű, integrált színváltozók nem függtek
össze a fehér foltok méretével, attól függetlenül változtak. Ugyanakkor az egyedek nagyon
erős asszortatív párbaállási mintázatot mutattak az integrált színváltozók tekintetében.
Összevetve ezeket az egyedi, testtáj szintű színváltozókra mutatott párbaállási mintázatokkal,
feltételezhető, hogy nem kizárólag az elkülönült bélyegeknek, hanem az integrált
színváltozóknak, vagyis a bélyegek együtteseinek is szerepe lehet a párválasztásban.
Azok a tojók, amelyek adott évben jobb kondícióban voltak, a következő évre sötétebb
pigmentált tollazatot tudtak fejleszteni, illetve a jobb kondícióban lévő hímek adott évi
pigmentált részei is sötétebbek voltak. A tojók pigment alapú intenzitása pozitívan, míg a
hímek szerkezeti alapú intenzitása negatívan függött össze az adott évi költéskezdéssel. Ennek
alapján elképzelhető, hogy a melanizáltság e fajnál részben kondfíciófüggő bélyeg. A hímek
fehér területeinek integrált UV telítettsége pozitív kapcsolatot mutatott az adott évi
fészekaljmérettel, ami differenciális befektetést jelezhet.
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Az eredmények azt valószínűsítik, hogy a színezet tollazati szintű (és nem csak az
egyedi, testtáj szintű) változatossága, varianciája is szerephez juthat a párválasztási döntés
során, s hogy a bélyegek együttese is, mint egységes bélyeg, információt szolgáltathat az
egyedi minőségről. Az erősebb melanizáltság jobb kondícióval társult, míg a színezet tollazati
szintű szerkezeti összetevője inkább a szaporodási befektetés egyes aspektusaival függött
össze. Munkám ezzel megmutatja annak fontosságát, hogy a szexuális szelekció
tanulmányozásakor megvizsgáljuk a látszólag elkülönült bélyegek lehetséges fejlődési és
funkcionális integrációját is.
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6. Summary
In complex sexual signalling systems such as bird plumage colour, developmental, functional
or genetic links may occur among seemingly distinct traits. The possible integration of
different sexual ornaments into one or a few composite systems, and especially the
information content of such ornament complexes, is poorly investigated. It is known that
many bird species display complex plumage colouration, but whether this represents one
integrated or several independent sexual traits is unclear in most cases.
The collared flycatcher (Ficedula albicollis) displays both pigmented and depigmented
feathers. I investigated the parallel variation of two reflectance descriptors (brightness and UV
chroma) across plumage areas, and also the possible role of integrated colour signals in mate
acquisition. I examined some of the potential information content of plumage-level colour
attributes by estimating their relationships to the previous and current year body condition,
laying date and clutch size.
I found moderate integration in brightness and UV chroma across the plumage. The
correlation structures were very similar in the two sexes, despite the strong sexual
dichromatism. The axes of parallel colour change across the plumage were largely unrelated
to the sizes of ornamental white patch sizes, but they all showed strong assortative mating
between the sexes. Comparing different types of assortative mating patterns for individual
spectral variables suggested a distinct role for plumage-level colour axes in mate acquisition.
Females in better condition in one year were darker pigmented in the next year, and males in
better condition were darker pigmented in the current year. Female pigment-based brightness
was positively while male structurally based brightness negatively related to current laying
date. It is therefore possible that plumage melanism is a partly condition-dependent trait in
this species. In males, the overall UV chroma of white plumage areas was positively
associated with current clutch size, which may indicate differential investment.
My results indicate that the plumage-level, parallel variation of colouration might play a
role in mate acquisition. These studies underline the importance of considering potential
developmental and functional integration among apparently different ornaments in studies of
sexual selection. Furthermore, my investigations indicate that higher degree of pigmentation
is related to better condition, while the structural colour component is associated with some
aspects of reproductive investment. These results highlight the possibility that the correlated
aspects of a complex plumage ornamentation system may reflect together some aspects of
individual quality, thereby functioning as a composite signal.
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