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Bevezetés 

 

1. A viselkedési konzisztencia 

 

1.1 A viselkedési konzisztencia kutatásának története 

 

A természeti jelenségek megfigyelésére és szabályszerűségeik leírására, 

megmagyarázására való igény az emberiséggel egy idősnek tekinthető. Egyes ókori és 

középkori gondolkodók az élő és élettelen természet tanulmányozása során már 

megsejtettek olyan biológiai folyamatokat (pl. evolúció; Preszókratikus filozófia: ld. 

Torrey & Felin, 1937; Mayr, 1982; Kirk et al., 1983; középkori iszlám filozófia: ld. 

Khaldun, 2015), melyek hátterében álló mechanizmusok működésének pontos megértése 

máig a modern természettudomány legalapvetőbb céljai közé tartoznak. Az emberi 

személyiség megfigyelésének legkorábbi nyomai egészen az ókori filozófiáig nyúlnak 

vissza (pl. Hippokratész, i.e. 370, ld. Robinson, 1995), míg a már valóban modernnek 

mondható tudomány igényeit is kielégítő tanulmányozása több mint 100 éve kezdődött 

(Galton, 1883). A pszichológusok között is vita tárgya, hogyan definiálható 

legpontosabban az emberi személyiség, de a legelfogadottabb meghatározás szerint, az 

egyedek azon jellegzetességei képezik a viszgálat tárgyát, melyek leírják és magyarázzák 

a kogníció és viselkedés időlegesen fennálló mintázatait (Gosling, 2008). 

Szintén ókori forrásokból tudjuk – így Arisztotelész (i.e. 350) leírásaiból is – hogy 

az állatok egyedei között fennálló viselkedésbeli eltérések nagyon korán felkeltették az 

emberek figyelmét. A jelenséget az évszázadok során messzemenően ki is használták, és 

kihasználják ma is, például az „állatnemesítés” során, sok esetben azokat az utódokat 

válogatják ki és tenyésztik tovább, melyek szelídebbek vagy együttműködőbbek az 

emberrel (Darwin, 1875; Stricklin, 2001; Price, 2002). Az, hogy a fajon belül (populációk 

között, vagy populáción belül) megfigyelhető fenotipusos eltérések adaptív értékkel 

bírhatnak, már a múlt század közepe óta elfogadott (ld. Wilson, 1998; Dall et al., 2004). 

Ez a megállapítás igaz a viselkedésben megfigyelhető különbségekre is (Foster, 1999), 

sőt a különböző szelekciós nyomásokra (pl. predációs nyomás) az egyedi viselkedési 

válaszok jelenthetik az evolúciós alkalmazkodás egyik első lépését (Komers, 1997; Fusco 

& Minelli, 2010; Koolhaas et al., 2010). 
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Mivel a viselkedés az egyik legplasztikusabb fenotipusos jelleg (West-Eberhard, 

2003), a viselkedésökológián belül sokáig az „egyéni optimalizáció” paradigma 

érvényesült. E nézet szerint a környezeti változatosságra minden egyed az adott 

kontextusban optimális viselkedésbeli választ próbálja adni (ld. optimális táplálkozási 

stratégia; Stephens & Krebs, 1986). Így az egyedek közötti viselkedésbeli eltéréseket 

ritkán tekintették biológialag értelmezhető, értelmezendő jelenségnek, ezeket az adaptív 

populációs átlag körüli, nem-adaptív változatosságként, vagy egyszerűen mérési hibaként 

interpretálták (Wilson, 1998; Dall et al., 2004; Réale et al., 2007; Carere & Maestripieri, 

2013). Paradigmaváltás ezen a téren csak lassan következett be, melyhez szükség volt a 

viselkedésökológiához köthető társterületeken történt módszertani és szemléletbeli 

fejlődésére is (pl. viselkedés-genetika, alkalmazott állati viselkedéskutatás, 

evolúcióbiológia). Egy ökológiai faktor viselkedésre gyakorolt hatásának 

tanulmányozása tradicionálisan csoport szinten, a viselkedés átlagának vizsgálatával 

zajlott, mely megközelítés ugyan alkalmas egy bizonyos környezeti tényező viselkedési 

különbségek kialakításában játszott szerepének megállapításához, de az egyedi 

változatosságot figyelmen kívül hagyja (Stamps, 1991; Wilson et al., 1994; Arnqvist & 

Henriksson, 1997; Sih & Bell, 2008). A múlt század végén jelentek meg azok az 

elméletek, melyek szerint egy populáción belül egy időben alternatív táplálkozási és 

szaporodási stratégiákat folytató egyedek léteznek (producers / scroungers illetve 

residents / satellites; ld. Barnard & Sibly, 1981; Clark & Ehlinger, 1987). 

Mivel az emberi személyiség kutatása során előszeretettel alkalmaztak állati 

modelleket, illetve hasonlóság van az állatok esetében megfigyelhető egyedi 

viselkedésbeli különbségek és a pszichológiai személyiség között, a 

viselkedésökológiában az állati személyiség (animal personality) kifejezés terjedt el. 

(személyiség sensu stricto, ld. Dall et al., 2004; Réale et al., 2007, 2010; személyiség 

sensu lato, ld. Sih et al., 2004a; Réale et al., 2010). Fontos azonban hangsúlyozni, hogy 

míg a pszichológia az emberi személyiség hátterében „magasabb rendű” kognitív és 

érzelmi működést feltételez, addig az állati személyiség kizárólag a konzisztens 

viselkedésbeli különbségeket írja le, mindennemű antropomorfizálás kizárásával (Bell, 

2017). A dolgozatban használt értelmezés szerint az állati személyiség egy funkcionálisan 

elkülönülő viselkedési jellegen belül (pl. kockázatvállalás ragadozóval szemben) 

megfigyelhető, hosszú időn keresztül fennálló, egyedek közötti viselkedésbeli eltérést 

takar, ami statisztikailag repetabilitással fejezhető ki. Ezzel szemben a funkcionálisan 

elkülönülő viselkedési jellegeken keresztül (pl. agresszió, kockázatvállalás) 
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megfigyelhető konzisztens egyedi eltéréseket viselkedési szindrómának (behavioural 

syndrome) nevezzük, mely statisztikailag korrelációval becsülhető. 

Mára rengeteg adat gyűlt össze arra nézve, hogy a populáción belüli viselkedésbeli 

különbségek a természetes, illetve szexuális szelekció révén tartósan is fennmaradhatnak 

(Dingemanse et al., 2004; Wolf et al., 2007; Smith & Blumstein, 2008; Dingemanse & 

Wolf, 2010; Wolf & Weissing, 2010). Mivel az adaptív evolúció alapfeltétele az egyedek 

közötti örökölhető fenotípusos válatozatosság, és a viselkedés evolvabilitása elismert tény 

(Foster, 1999; Foster & Endler, 1999), az egyedek közötti konzisztens viselkedési 

különbségek detektálása és leírása nem jelent szemléletbeli újdonságot. Mint ahogy arra 

Beekman és Jordan (2017a) rámutat, a korai, viselkedést leíró modellek nem tettek ugyan 

különbséget az egyedek közötti és egyeden belüli viselkedési változatosság között, de a 

„klasszikus” viselkedésökológia legalapvetőbb célja szintén a viselkedési változatosság 

detektálása. A személyiségkutatás által kialakított szemléletbeli újdonság pontosan a 

viselkedési variancia egyedek közötti és egyeden belüli komponensének elkülönítésében 

keresendő. A viselkedési konzisztenciát leíró új modellek már igyekeznek elválasztani 

egymástól az egyedek közötti- és egyeden belüli viselkedési varianciát (Dingemanse & 

Wolf, 2010; Wolf & Weissing, 2010). További előrelépést jelent a viselkedés különböző, 

potenciálisan független komponenseinek leírásához létrehozott szigorú statisztikai 

módszerek fejlődése (Beekman & Jordan, 2017a). 

Mindezek az eredmények hozzájárultak az állati személyiség, mint biológiailag 

releváns jelenség kutatásának megalapozásához. Az évek során a személyiségkutatás 

rohamléptekkel fejlődött, és bár pontos természete viták tárgyát képezi, továbbra is ez a 

viselkedésökológia egyik legintenzívebben tanulmányozott területe (Réale et al., 2007; 

Stamps & Groothuis, 2010; Carere & Maestripieri, 2013; Sih et al., 2015; Beekman & 

Jordan, 2017a, b). A viselkedési konzisztencia különböző formáit kialakító és 

evolúciójukat formáló háttérmechanizmusok vizsgálata nem egyszerű feladat. Az 

azonban biztosra vehető, hogy az egyedfejlődés során megtapasztalt rövid- és hosszútávú 

környezeti hatásoknak, valamint a rátermettséggel összefüggő élettani változóknak 

kulcsszerepe van a viselkedési változatosság kialakulásában és fennmaradásában 

(Luttbeg & Sih, 2010; DiRienzo et al., 2015; Sih et al., 2015; Urszán et al., 2015a, b; 

Lichtenstein et al., 2016). 
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1.2 Alapfogalmak 
 

Az állati személyiségkutatás a kezdetektől fogva mind módszertanát, mind 

nevezéktanát tekintve rengeteget merített az emberi személyiségkutatásból és a 

pszichológiából (Gosling, 2001, 2008). Ezen kívül a viselkedésökológiában akkorra már 

elterjedt fogalmak is integrálódtak az új tudományterületbe. Az évek során több 

szakkifejezés is elterjedt a szakirodalomban (temperamentum, kezelési stílus [coping 

style], viselkedési szindróma, állati személyiség), melyeket általában rokon értelemben, 

szinonímákként használtak, azonban alapvető különbségek vannak az általuk takart 

jelenségek között. (Gosling, 2001; Dall et al., 2004; Sih et al., 2004; Réale et al., 2007; 

Garamszegi & Herczeg, 2012; Herczeg & Garamszegi, 2012; Jandt et al., 2013; Urszán 

et al., 2015a, b). Jelen dolgozatban az 1. táblázatban bemutatott definíciókat követem. 

 

1. táblázat. A disszertációban előforduló, viselkedési konzisztenciával kapcsolatos alapfogalmak 

és definíciójuk 

Fogalom   Definíció 

Viselkedési konzisztencia 

(Behavioural consistency) 

 

 Egyedek közötti, konzisztens viselkedésbeli 

különbség 

Állati személyiség 

(Animal personality) 

 

  Egy adott viselkedésben megjelenő, egyedek 

között fennálló konzisztens viselkedésbeli 

különbség  

 

Viselkedési szindróma 

(Behavioural syndrome) 

  Kettő vagy több, funkcionálisan elkülöníthető 

viselkedésen keresztül megjelenő, egyedek között 

fennálló konzisztens viselkedésbeli különbség 

 

Temperamentum 

(Temperament) 

  Hipotetikus háttérváltozó, amely különböző 

ökológiai kontextusokban különböző 

viselkedésekként fejeződik ki. (a viselkedési 

konzisztencia mögötti ’pszichológiai’ kényszer, 

magarázhatja az állati személyiséget és 

viselkedési szindrómát egyaránt) 

 



9 

 

Viselkedési típus 

(Behavioural type) 

 

  Ismételt mérésekből számított, egyedi átlagos 

viselkedés 

 

Viselkedési plaszticitás 

(Behavioural plasticity) 

 

  Környezet által indukált egyedi viselkedési 

változatosság (egyedi reakciónorma) 

 

 

Viselkedési prediktabilitás 

(Behavioural predictability) 

 

  Környezettől független egyedi viselkedési 

változatosság, egy viselkedési típus 

kifejezésének pontossága 

 

Megküzdési stílus 

(Coping style) 

  Stresszel szemben mutatott élettani és viselkedési 

válaszok elkülönítése a proaktív-reaktív tengely 

mentén 

 

Nagyon fontos kérdés, hogy mely viselkedési jellegeket tekintjük funkcionálisan 

különbözőnek. Ez a kérdés ma sem eldöntött teljesen. A személyiségkutatás 

módszertanának kidolgozásakor a pszichológiából emelték át az ún. Big Five-ot, mely öt 

elkülönült viselkedési tengelyt foglal magába. Réale és munkatársai (2007) 

összefoglalója szerint ezek a következőek: 

 

1. Kockázatvállalás tengely (Risk-taking); Félénk – Kockázatvállaló: 

Kockázatos szituációkban, általában ragadozó jelenlétében mutatott viselkedési 

válasz. Mérésére több bevett módszer létezik, melyek során az egyedet fenyegető 

körülményeknek teszik ki. A legújabb szemlélet szerint minden esetben az egyed 

számára ismerős környezetben kell(ene) mérni a kockázatvállalást (Beckmann & 

Biro, 2013). 

 

2. Felfedezőkészség/Exploráció tengely (Exploration); Újdonságkerülő – 

Felfedező: Ismeretlen környezet/tárgy felderítését, illetve elkerülését jelenti. Az 

egyedek felfedezőkészsége abban is eltérhet, hogy mennyi időt töltenek az ismeretlen 

dolog felderítésével, alapos, vagy hanyag felfedezők-e (Careau et al., 2009).  
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3. Aktivitás tengely (Activity); Passzív – Aktív: Ismerős/neutrális 

környezetben mutatott mozgási aktivitás. 

 

4. Agresszíó tengely (Aggression); Alacsony agresszió – Magas agresszió: 

Fajtársakkal szemben mutatott viselkedés, jelzés, vagy kontaktus. 

 

5. Szociabilitás tengely (Sociability); Aszociális – Szociális: Fajtársakkal 

szemben mutatott viselkedés, avagy izolációt követően a csoporthoz való újbóli 

csatlakozás időtartama. 

 

Bár a Big Five koncepció mind a mai napig alapját adja a viselkedési konzisztencia 

vizsgálatának, egyre több kutatás mutat rá e megközelítés hiányosságaira (ld. Carter et 

al., 2012a; Curley & Branchi, 2013). Vita tárgyát képezi, hogy valóban csupán öt 

viselkedési tengelyt vizsgáljunk-e, illetve a különböző viselkedési jellegek Big Five alapú 

elkülönítése minden tekintetben megállja-e a helyét? (Bell, 2007; Carter et al., 2012a; 

Herczeg et al., 2013). Nem egyértelmű ugyanis, hogy a különböző kontextusokban, ám 

hasonló módon mért viselkedési jellegek megfeleltethetők-e egymásnak. Jó példa erre az 

egyik leggyakrabban vizsgált viselkedési tengely, a kockázatvállalás. Az egyed 

kockázatvállalása általában a ragadozó jelenlétében (közvetlen, vagy szaganyag) mutatott 

mozgási aktivitással jellemezhető, illetve azzal a látencia idővel, ami szimulált ragadozó 

támadás után az aktivitás ismételt megkezdéséig eltelik. Nemrégiben Carter és 

munkatársai (2012a) hívták fel a figyelmet arra, hogy a különböző mérések révén nyert 

viselkedési adatok nem feltétlenül korrelálnak egymással, és a veszélyes szituációkon 

alapuló mérések inkább az egyed nyugtalanságát/szorongását (anxiety) mérik, mintsem 

kockázatvállalását. Csakhogy ez a viselkedési jelleg nem illeszthető be a Big Five 

rendszerébe, mint ahogyan az egyébként repetabilitást mutató utódgondozás (Curley & 

Branchi, 2013) vagy táplálkozási viselkedés sem (Herczeg et al., 2013). 

Nem csak a Big Five körén kívül eső, de repetabilitást mutató viselkedési jellegek 

jelentenek problémát, egyes vizsgálatok magát a Big Five alapú felosztás helyességét is 

megkérdőjelezik. E nézőpont a felfedezőkészség létét vonja kétségbe, hiszen az 

ismeretlen környezet felfedezését az aktivitáshoz, míg az ismeretlen tárgy felderítését a 

kockázatvállaláshoz sorolja (Garamszegi et al., 2013). Mindezek alapján látható, hogy a 

Big Five alapú szemlélet több szempontból is felülvizsgálatra szorul, de a felvázolt 
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problémakör jelzésértékű arra nézve, hogy a konzisztencia vizsgálatok „szürke zónája” 

még mindig jelentős (Beekman & Jordan, 2017a). 

A vizsgálatok tervezése során mindig törekedni kell az ökológiai alapon 

legtisztábban elkülöníthető viselkedési jellegek mérésére, és a terület már kipróbált 

meghatározásainak használatára. Ez az állati személyiség és a viselkedési szindrómák 

elkülönítésénél alapvető fontossággal bír. Elképzelhető ugyanis, hogy funkcionális 

szempontból ugyanannak a viselkedési jellegnek eltérő komponenseit mérve, azok 

korrelációja alapján tévesen beszélünk viselkedési szindrómáról (Herczeg & Garamszegi, 

2012). Viselkedési szindróma vizsgálatakor kiemelendő még, hogy az statisztikailag 

csakis az egyedek közötti korrelációs koefficienssel (between individual correlation 

coefficient) definiálható ismételt mérések alapján (Dingemanse et al., 2010a, b; 2012; 

Herczeg & Garamszegi, 2012; Dochtermann & Dingemanse, 2013). Mivel a viselkedési 

jellegek közötti fenotípusos korreláció az egyedek közötti és az egyeden belüli 

korrelációból (within individual correlation coefficient) adódik össze, a fenotípusos 

korreláció nem feltétlenül jelzi a viselkedési szindróma meglétét (Dingemanse et al., 

2010a, b, 2012; Urszán et al., 2015b).  

 

1.3 A viselkedési konzisztencia komponensei 
 

A viselkedési konzisztencia alapvetően csoport szinten értelmezhető jelenség. Ez 

igaz mind az állati személyiségre, mind pedig a viselkedési szindrómára, de mindkettő 

számszerűsíthető egyedi szinten is: A személyiség pl. viselkedési átlaggal vagy a 

reakciónorma tengelymetszetével (intercept), míg a viselkedési szindróma esetében az 

összes viselkedésen futtatott főkomponens analízis (PCA) főkomponens értékei adják 

meg a viselkedési típust. A viselkedési konzisztencia detektálásának tradicionális menete 

szerint egy populáció egyedeinek viselkedését többször ismételve lemérjük, majd a 

repetabilitással és a viselkedési jellegek közti korrelációval becsüljük a személyiséget és 

a viselkedési szindrómát. A repetabilitás révén értelmezett állati személyiséghez 

kapcsolható mérőszám a viselkedési típus, mely egy-egy viselkedésen belül értelmezett 

egyedi átlagos viselkedést takar (1. Táblázat). Sokáig az átlagos viselkedést a 

személyiséget leíró egyedüli mérőszámként használták (Bell et al., 2009; Stamps et al., 

2012).  

A konzisztencia becslésének pontossága a mintaszám növelésével érhető el, azonban 

az egyedszám és az ismétlések száma logisztikai okok miatt igen gyakran 
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csereviszonyban áll egymással. A széles körben elfogadott nézet szerint legalább három 

ismétlésre van szükség a viselkedési konzisztencia kimutatásához és az egyedszám 

ellenében inkább az ismétlésszám növelése az előnyben részesítendő (ld. Garamszegi & 

Herczeg, 2012), ugyanis a viselkedési konzisztencia további komponensei csak így 

mutathatóak ki (Stamps et al., 2012; Dingemanse & Wolf, 2013). Szintén egyedre 

vonatkoztatott mérőszám a viselkedési prediktabilitás, mely az egyeden belüli, 

környezettől független viselkedési variancia, és azt fejezi ki, hogy az ismétlések során az 

egyed mennyire tér el a saját várható viselkedési típusától (Biro & Adriaenssens, 2013; 

Stamps, 2015; Stamps et al., 2012). A viselkedési prediktabilitás biológiai 

relevanciájának felismerése csupán néhány évvel ezelőtt történt meg, de egyre több 

vizsgálat tárgyát képezi, így kezdünk képet kapni biológiai és evolúciós funkcióját 

illetően (Briffa, 2013; Briffa et al., 2013; Nakayama et al., 2016). Fontos hangsúlyozni, 

hogy a viselkedési prediktabilitás élesen elkülönül a másik egyeden belüli 

varianciakomponenstől, a viselkedési plaszticitástól (behavioural plasticity), ugyanis 

teljes egészében független a környezeti változásoktól. A prediktabilitás állandó, 

kontrollált körülmények között is kimutatható, sőt, detektálásának ez az egyik fő módja. 

Ugyanakkor mára az is bizonyossá vált, hogy a viselkedési plaszticitás is az egyedi 

viselkedési stratégia egyik igen fontos komponense, hiszen a személyiség megléte mellett 

is megmarad a környezeti változásokhoz való alkalmazkodás képessége, amely eltérhet 

egyedek között (Carter et al., 2012b; Kralj-Fišer & Schneider, 2012; McEvoy et al., 2015; 

Stahlschmidt et al., 2016). 

A különböző komponensek vizsgálatához egyre több viselkedésökológus az 

evolúcióbiológiában már régóta alkalmazott reakciónorma megközelítést kezdi el 

alkalmazni (behavioural reaction norm) (Dingemanse et al., 2010a, b; Dingemanse & 

Wolf, 2013). A módszer lényege, hogy a viselkedést egy környezeti grádiens 

függvényében vizsgálják és a viselkedést az egyéni reakciónormákból vezetik le. Az 

egyenes meredeksége (slope) a viselkedési plaszticitásnak feleltethető meg, míg a 

viselkedési típust a statisztikailag centralizált egyedi tengelymetszet (magasság 

[elevation]) adja meg. A viselkedési prediktabilitás az egyed várható viselkedésétől való 

előjel nélküli eltérés mértékével fejezhető ki. Ez a módszer lehetővé teszi azt is, hogy a 

viselkedést meghatározó genetikai (G), környezeti (E) és a kettő interakciójából (G × E) 

eredő hatásokat egymástól szétválasszuk ( Dingemanse et al., 2010a, b; Stamps & 

Groothuis, 2010; Westneat et al., 2011; Mathot et al., 2012; Dingemanse & Wolf, 2013). 

A viselkedési konzisztencia különböző komponenseinek reakciónormák szerinti 
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egymáshoz való viszonyát az 1. ábra szemlélteti, ahol két hipotetikus egyed 13 ismétlésen 

alapuló viselkedési adatai vannak feltüntetve. 

 

 

1. ábra. A viselkedési konzisztencia komponensei. Az egyes pontok A és B egyedek eltérő 

időpontokban (vagy környezeti grádiens mentén) mért, viselkedési tengelyen értelmezett 

értékeit jelölik. A pontok halmazára húzott reakciónorma-egyenes centralizált tengelymetszete a 

viselkedési típusnak feleltethető meg. Az egyedi tengelymetszetek közti, viselkedési tengelyen 

mért távolság az egyedek közötti viselkedési változatosságot (állati személyiség), az egyedi 

viselkedési értékek között mért legnagyobb távolság pedig az egyeden belüli viselkedési 

változatosságot jelenti. Ez utóbbi felosztható viselkedési plaszticitásra (az egyenes 

meredeksége) és viselkedési prediktabilitásra (a várható viselkedéstől való eltérés mértéke). 

  



14 

 

1.4 A viselkedési konzisztencia evolúciós problematikája 
 

A viselkedési konzisztencia léte és széleskörű elterjedtsége (Smith & Blumstein, 

2008; Garamszegi et al., 2012) több szempontból is nehezen magyarázható adaptív 

evolúciós szemszögből. A már említett, optimalizációs teória az egyedi viselkedési 

flexibilitás szelekciós előnyét feltételezi, mivel különböző környezetek különböző 

viselkedéseknek kedveznek (Davies & Krebs, 2012). Bár a viselkedési konzisztencia 

megléte önmagában nem jár a viselkedési plaszticitás teljes eltűnésével (ld. 1.3 alfejezet), 

az egyedi viselkedési plaszticitás beszűkül, vagyis egy egyed soha nem rendelkezik a 

populáció szintjén megfigyelhető teljes viselkedési repertoárral. Így a viselkedési 

konzisztencia (konzisztens eltérések egyedek között) miatt egyes egyedek viselkedése 

bizonyos környezetekben szuboptimális lesz (Sih et al., 2012). Azok az egyedek melyek 

aktívabbak, kockázatvállalóbbak, agresszívebbek, ragadozó mentes környezetben 

előnyre tesznek szert társaikkal szemben, ám viselkedési típusukat későbbi időben, vagy 

más helyen, ragadozók jelenlétében is megtartják (Sih et al., 2003). Ennek a szcenáriónak 

az ellenkezője is érvényes lehet, vagyis a konzisztensen bátortalan egyedek akkor is ezt a 

stratégiát követik, amikor azt semmi sem indokolja, hátrányba kerülve fajtársaikkal 

szemben (Sih et al., 2003). 

A viselkedési szindrómák léte, ha lehet, még nehezebben magyarázható, hiszen a 

viselkedések között kialakuló korrelációk miatt a rátermettségre kifejtett hatások 

keverednek (Sih et al., 2004, 2012). Ennek következtében előfordulhat olyan eset, hogy 

egy egyed rátermettsége nő az idegen fajtársakkal szembeni magas agressziója révén, 

viszont csökken a csatoltan megnövekedett ragadozóval szembeni kockázatvállalása 

miatt. Egyre több eredmény utal arra, hogy a korrelációk iránya különböző rendszerekben 

jelentősen eltérhet, illetve az ökológiai környezet is nagy szerepet játszik kialakulásában 

(Garamszegi et al., 2015). A legszemléletesebb példát a háromtüskés pikókon 

(Gasterosteus aculeatus) végzett vizsgálatok szolgáltatják. A predációs nyomást 

megtapasztalt pikóknál a ragadozóval szemben mutatott kockázatvállalás és a fajtársak 

felé irányuló agresszió között pozitív korrelációt találtak, ugyanakkor a naiv, vagy 

alacsony predációs nyomás alatt álló populációkban ez a korreláció hiányzott, vagy 

gyengén negatív volt (Bell & Sih, 2007; Dingemanse et al., 2007, 2010). Így a magas 

ragadozó-nyomásnak kitett élőhelyeken a szelekció által előnyben részesített alacsony 

kockázatvállalás révén az agresszió (következésképpen a kompetíció) is alacsony lesz, 
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míg alacsony ragadozó-nyomás alatt a nagy kockázatvállalás lesz az előnyös. Azonban 

mindez nem feltétlenül vonja maga után az agresszió megváltozását (Sih et al., 2012). 

A legextrémebb példát a viselkedési konzisztencia maladaptivitását illetően egy 

halászpókfaj (Dolomedes triton) szolgáltatja. Egyes nőstények minden velük párba álló 

hímet még a párzás előtt felfalnak, rátermettségüket a végletekig csökkentve. A jelenség 

magyarázatát több tanulmány is a viselkedési „túlcsordulásban” (behavioural spillover) 

találta meg, ugyanis a nőstény pókok nimfakori táplálkozási viselkedése és felnőttkori 

agressziója között összefüggés mutatható ki: Minél falánkabb egy nimfa, annál 

agresszívebbnek bizonyult felnőtt korában, illetve a kockázatvállalása is kapcsolatban állt 

a táplálkozási viselkedéssel. A fiatal pókok ugyanis falánkságuk, agressziójuk és 

kockázatvállalásuk növelésével tudják maximalizálni túlélési valószínűségüket, 

ugyanakkor az „túlcsordulás” következtében felnőttkorban is megmaradó megnövekedett 

agresszió már egyáltalán nem előnyös a rátermettségre nézve (Johnson & Sih, 2005, 

2007; Mather & Logue, 2013). A „túlcsordulást” magyarázhatja, hogy genetikai 

kényszerek miatt az agresszió plaszticitása csökken, és az eltérő egyedfejlődési csoportok 

(nimfa-felnőtt), valamint viselkedési kontextusok (táplálkozás-párzás) között korreláció 

jön létre, melynek következtében a szelekció a korrelációra hat és nem az agresszió 

optimalizálására (Arnqvist and Henriksson 1997).  

A fenti mintázatok tehát ismét megerősítik a tézist, miszerint több viselkedés 

párhuzamos vizsgálata indokolt, ugyanis így értelmet nyernek az egy viselkedés szintjén 

nehezen magyarázható jelenségek is. Ugyanakkor továbbra is megmarad a kérdés, hogy 

milyen mechanizmusok alakítják ki és tartják fenn a viselkedési konzisztenciát? 

 

2. A viselkedési konzisztencia kialakulása 
 

2.1 A viselkedési konzisztencia kialakulását magyarázó 

hipotézisek 
 

A jelenséget magyarázni hivatott hipotéziseket alapvetően két csoportba sorolhatjuk: 

proximális, vagy kényszer (constraint) hipotézisek illetve ultimális, vagy adaptív 

hipotézisek (Bell, 2005; Dingemanse et al., 2007). A kényszer hipotézis szerint a 

viselkedési konzisztencia (személyiség és szindróma) hátterében egy stabil, vagy kevésbé 

flexibilis háttérváltozó áll (Bell, 2005; Dingemanse et al., 2007; Han & Brooks, 2013). 

Ez lehet geneteikai, például pleiotrópia vagy fizikai kapcsoltság (Dochtermann & 
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Dingemanse, 2013; Kern et al., 2016; Westneat et al., 2014); hormonális háttér (Øverli et 

al., 2006, 2007); esetleg ’pszichológiai’ alapok (ld. temperamentum; Réale et al., 2007; 

Brydges et al., 2008; May et al., 2016). A stabil háttérváltozóhoz való kapcsoltság 

magyarázatul szolgál a viselkedési plaszticitás beszűkülésére, a lassú változásra illetve a 

viselkedések kapcsoltságára. A kényszer hipotézis tehát a viselkedési konzisztenciát nem 

a környezetre adott adaptív válaszként értelmezi. 

Itt érdemes szót ejteni a kezelési stílus (coping style) elméletéről, mely a kényszer 

hipotézis egyik változataként is felfogható, ugyanis feltételezi, hogy a stresszre adott 

viselkedési válaszok hátterében élettani háttérváltozók terén létrejövő változatosság áll 

(Koolhaas et al., 1999, 2010; Øverli et al., 2007; Nicolaus et al., 2014; Moltesen et al., 

2016). A kezelési stílusok elméleti hátterét Koolhaas és munkatársai (1999) dolgozták ki 

részletekbe menően. Patkányokkal végzett kísérleteik révén a viselkedést egy proaktív-

reaktív tengely mentén értelmezik, melynek hátterében idegrendszeri és neuroendokrin 

különbségek állnak. A proaktív egyedek agresszívabbak, kockázatvállalóak, 

nagymértékben kontrollálják saját környezetüket (pl. fészekkészítés, fenyegető tényező 

betemetése), ugyanakkor viselkedésük kevéssé plasztikus, hajlamosak rutinszerűen 

viselkedni. A reaktív egyedekre ennek az ellenkezője igaz, kevésbé agresszívek és 

kockázatvállalóak, nem igazán kontrollálják a környezetüket, viszont flexibilisen 

viselkednek (Koolhaas et al., 1999). A proaktív-reaktív tengelyre emlékeztető, élettani 

háttérrel magyarázható viselkedési stratégiákat azóta más emlősöknél, madaraknál és 

halaknál is leírták (Coppens et al., 2010; Øverli et al., 2006; Mesquita et al., 2015; 

Monestier et al., 2015). 

A kényszer hipotézissel szemben az adaptív hipotézis a viselkedési konzisztenciát a 

környezeti változatosságra adott lokális szelekciós válasznak tekinti (Bell, 2005; 

Dingemanse et al., 2007). A konzisztencia genetikai és élettani meghatározottsága mellett 

a lokális adaptációs felfogást is több tanulmány alátámasztja. Háromtüskés pikóknál 

(Gasterosteus aculeatus) viselkedési szindróma csak nagy predációs nyomásnak kitett 

populációkban alakul ki (Bell, 2005; Dingemanse et al., 2007). Ugyanakkor nagy 

valószínűséggel a környezeti hatásoknak és genetikai háttérnek egyaránt fontos szerepe 

van a viselkedési konzisztencia kialakításában (Bell & Sih, 2007). 

Manapság egyre több tanulmány igyekszik holisztikus módszerrel élve, tágabb 

ökológiai kontextusban értelmezni a viselkedési konzisztencia létrejöttét, mégpedig az 

egyedi állapotban megfigyelhető eltérések fontosságát hangsúlyozva (Webster & Ward, 

2011; Dall et al., 2012; Dingemanse & Wolf, 2013; Sih et al., 2015). A 



17 

 

viselkedésökológiai értelmezés szerint az egyedi állapot az egyed minden olyan 

karakterét magába foglalja, melyek a viselkedés költségeit és előnyeit befolyásolja 

(Houston & McNamara, 1999; Sih et al., 2015). Amennyiben a viselkedés 

állapotfüggőségét (state-dependence) feltételezzük, az egyedi viselkedésbeli eltérések 

magyarázhatóvá válnak. Azonban marad a kérdés: az evolúciós léptékben fennmaradó 

viselkedési eltérésekre is megoldást szolgáltat-e az állapotfüggőség? 

Ahogy a kényszer hipotézis is sugallja, az alapvetően stabil állapotváltozó (pl. ivar, 

testméret, életmenet típus) tartósan stabilizálhatják a hozzájuk kötődő viselkedési 

varianciát (Wolf et al., 2007; Sih & Bell, 2008; Dingemanse & Wolf, 2010; Luttbeg & 

Sih, 2010; Wolf & Weissing, 2010). Egyre több matematikai modell támasztja alá, hogy 

a kevésbé stabil, változékony állapotváltozókhoz (pl. energiaraktárak állapota, 

hormonszintek, szaporodási érték) kötött viselkedési variancia is evolúciósan stabil lehet 

(Engqvist et al., 2015; Mathot & Dingemanse, 2015a, b; Luttbeg & Sih, 2010; Mathot et 

al., 2014). Ezek a modellek a változékony állapotváltozók és a viselkedés közötti pozitív 

visszacsatolási  mechanizmusokat feltételeznek (state-behaviour feedback loop; ld. 

Rands et al. 2003; Luttbeg & Sih, 2010; Sih et al., 2015). Fontos azonban megjegyezni, 

hogy a viselkedési változások hátterében álló “állapotváltozó” nem csak az egyed saját, 

élettani jellege lehet, hanem a szociális környezetének összetevői (pl. nemek eloszlása, 

fajtársak viselkedése vagy egyéb karakterisztikája), valamint ökológiai környezetének 

aspektusai (pl. ragadozók, kompetítorok, paraziták) is (Sih et al., 2015). Ezen karakterek 

bármelyikénél fennálló konzisztens különbségek, kombinációban az adaptív, 

állapotfüggő viselkedéssel, magyarázatul szolgálnak az egyedek közötti konzisztens 

viselkedések létrejöttére. 

 

2.2 A viselkedési konzisztencia állapotfüggőségének 

áttekintése 
 

Az egyedi állapot és viselkedés közti visszacsatolás számos módon megvalósulhat, 

az ezekben a folyamatokban részt vevő mechanizmusok pedig alapvetően két csoportra 

oszthatók az alapján, hogy az állapotváltozó az egyed saját élettani folyamatainak részét 

képezi-e (intrinsic state variable), vagy éppen a környezetéből származó állapotváltozó 

hat a viselkedésére (extrinsic state variable). A külső vagy belső változókat magukba 

foglaló folyamatokat leíró modellek feltételezik, hogy az egyedek viselkedése adaptív 

módon igazodik állapotukhoz, míg fordítva ez nem igaz: bár a viselkedés hat az egyedi 
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állapotra, az nem idomul adaptívan a viselkedéshez. Ezzel szemben áll az az alternatív 

nézet, ami szerint a viselkedési konzisztencia egy bizonyos állapotváltozó és a viselkedés 

közti koevolúciós folyamat révén jön létre. Ebben az esetben a viselkedési és egyedi 

állapotbeli eltérések integrált fenotípusként evolválódnak: pl. alacsony anyagcsere  ̶ 

alacsony agresszió vagy intenzív anyagcsere  ̶ magas agresszió (ld. Sih et al., 2015; Wolf 

& McNamara, 2012). Ebben a tekintetben párhuzam vonható az „életritmus szindróma” 

hipotézisével (Pace of Life syndrome; ld. Réale et al., 2010) 

 

2.2.1 Az egyed saját állapot-karakterein alapuló visszacsatolási 

folyamatok 

 

A leginkább kutatott, viselkedési konzisztenciát kialakitó mechanizmusokban 

szerepet játszó állapotváltozók a jövőbeli szaporodási sikerrel (future reproductive 

success), még pontosabb megfogalmazást alkalmazva a reziduális reproduktív értékkel 

(residual reproductive value) állnak kapcsolatban (Sih et al., 2015; Wolf et al., 2007). 

Clark (1994) a szaporodási sikert az egyedek egyik legfontosabb ‘befektetésének’ (asset) 

tekinti, megfogalmazva ezzel a befektetésvédelem (asset protection) elvét. A 

befektetésvédelem alapfeltételezése, hogy minél nagyobb jövőbeli szaporodási 

potenciállal bír egy egyed, annál kisebb valószínűséggel kockáztatja életét egy adott 

időpontban elérhető előny végett. Ebből kifolyólag ezek az egyedek alacsonyabb 

kockázatvállalással, aktivitással és agresszióval jellemezhetőek. Ezzel ellentétben azok 

az egyedek, melyek jövőbeli szaporodása (= hosszú távú túlélése) nem biztosított, 

megnövekedett kockázatvállalással, aktivitással vagy agresszióval maximalizálhatják 

pillanatnyi szaporodási sikerüket (Clark, 1994; Dall, Houston, & McNamara, 2004; 

Harcourt et al., 2009; Luttbeg & Sih, 2010; Rands et al., 2003; Sih et al., 2015). 

Mindezekből kitűnik, hogy a jövőbeli szaporodási siker és az ezzel összefüggésbe 

hozható állapotváltozók (pl. energiaraktár, kondíció, szociális státusz) közti eltérések a 

veszélyhelyzetekkel kapcsolatos viselkedési jellegekben (kockázatvállalás, agresszió) 

megfigyelhető konzisztencia létrehozásában játszhatnak nagyon fontos szerepet. 

A befektetésvédelem egy alapvetően negatív irányba ható mechanizmus, ami alatt 

jelen esetben az értendő, hogy nem feltétlenül stabilizálja a viselkedési különbségeket 

(McElreath et al., 2007; Luttbeg & Sih, 2010). Mivel a kezdetben rosszabb állapotú 

egyedek kockázatvállaló viselkedésük révén idővel potenciálisan jobb állapotba 
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kerülnek, az eredendően jó állapotú, kockázatkerülően viselkedő egyedek viszont az 

állapotukat csak kis mértékben, vagy egyáltalán nem növelik, az egyedi állapotok és 

viselkedések az idő előrehaladtával konvergálhatnak (McElreath et al., 2007; Luttbeg & 

Sih, 2010; Sih et al., 2015). Azonban bizonyos esetekben a befektetésvédelem pozitív 

irányú visszacsatolásként is működhet, hosszú távú viselkedésbeli különbségeket 

kialakítva. A legkézenfekvőbb ilyen eset, ha a kockázatvállalás járulékos negatív 

következményekkel jár a kockázatkerüléshez képest, így még tovább csökkenti a jövőbeli 

szaporodási sikert, pl. parazitákkal való fertőződés megnövekedett valószínűsége révén 

(Sih et al., 2015). 

Szintén alapvetően negatív visszcsatolási mechanizmus az éhezés elkerülés 

(starvation avoidance) is, mely a befektetésvédelem egy speciális formájának is 

tekinthető. A kimerülő energiaraktárak feltölthetők egyrészt a megnövekedett 

táplálékbevitel, másrészt a táplálék mintázása és válogatása révén is (Dall & Boyd, 2002; 

Luttbeg & Sih, 2010; Mathot & Dall, 2013; Sih et al., 2015). A kimerülő 

energiaraktárakkal rendelkező, éhezési küszöbhöz (starvation threshold) közelebb álló 

egyedek megnövekedett kockázatvállalásuk és aktivitásuk révén nagyobb mennyiségű 

táplálékhoz juthatnak, míg az alapvetően jó kondicióban lévő társaiknak nem kell 

kockáztatniuk vállalniuk, így nem is kerülnek jobb állapotba (Rands et al., 2003; Harcourt 

et al., 2009; Luttbeg & Sih, 2010; Mathot & Dall, 2013). Az éhezéselkerülés akkor lesz 

pozitív irányú, vagyis a viselkedési konzisztenciát hosszú távon is fenntartó 

mechanizmus, ha a rosszabb állapotú egyedek kockázatvállaló viselkedés révén sem 

tudják tartósan növelni tartalékaikat. Magas predációs nyomás mellett előnyösebb 

csoportosan táplálkozni, hiszen ekkor egy adott egyed kisebb valószínűséggel válik 

prédává. Ilyenkor az éhezési küszöbhöz közelebb lévő egyedeknek előbb kell 

búvóhelyükről előmerészkedniük, mivel a jobb állapotú egyedekhez képest tartalékaik 

gyorsabban kimerülnek. Továbbá, a jobb állapotú egyedek előbb fogják feltölteni 

energiaraktáraikat, így az egyedül táplálkozó, rosszabb állapotú egyedek sosem fognak 

előnyökhöz jutni jobb kondiciójú társaikkal szemben (Dall et al., 2004; Sih et al., 2015). 

Ugyanígy, alacsony éhezési kockázat mellett csak a jobb állapotú egyedek engedhetik 

meg maguknak, hogy válogatósak legyenek (Sih et al., 2015). 

Míg ezek a mechanizmusok alapvetően negatív irányúak és idővel az egyedek 

állapotának, következésképpen pedig viselkedésének közeledését okozzák, léteznek 

eredendően pozitív irányú, tartós viselkedési konzisztenciát kialakító visszacsatolási 

mechanizmusok is. Ezek közül talán a legfontosabb az állapotfüggő biztonság (state-
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dependent safety; ld. Luttbeg & Sih, 2010; Engqvist et al., 2015; Sih et al., 2015). Az 

előzőleg tárgyalt befektetésvédelemmel és éhezéselkerüléssel szemben, ahol a jobb 

állapotban lévő egyedek alapvetően kockázatkerülők, előfordulnak olyan esetek is, 

amikor nekik éri meg kockázatvállaló stratégiát folytatni. Például a nagyobb, jobb 

kondicióban lévő, mozgékonyabb prédaállatok könnyebben elmenekülhetnek, vagy 

hatékonyabban védhetik meg magukat ragadozóikkal szemben, így a táplálkozás közbeni 

predációval kapcsolatos költségeik alacsonyabbak (Dosmann et al., 2014; Luttbeg & Sih, 

2010). Ezek az alcsony költségek lehetővé teszik számukra, hogy megnövekedett 

kockázatvállalás révén még több energiát nyerjenek, raktáraikat állandóan magas szinten 

tartva. Velük szemben a kisebb, rosszabb állapotban lévő fajtársaik nem élveznek hasonló 

védelmet a ragadozókkal szemben, így nekik előnyösebb kockázatkerülően viselkedni, és 

ezáltal állapotuk sem változhat pozitív irányba (Dingemanse & Wolf, 2010; Luttbeg & 

Sih, 2010; Engqvist et al., 2015; Sih et al., 2015). 

Hasonló állapotfüggő védettség a parazitafertőzéssel szemben is elképzelhető: A 

jobb állapotú egyedek hatékonyabb immunrendszert képesek fenntartani, mely lehetővé 

teszi a magas aktivitás és kockázatvállalás megtérülését, még akkor is, ha egyébként ezek 

a stratégiák nagyobb fertőződési valószínűséget hordoznak magukban (Barber & 

Dingemanse, 2010; Kortet et al., 2010). Ugyanígy az alapvetően pozitív irányba ható 

mechanizmusok közé sorolható a győztes-vesztes hatás (winner-looser effect; ld. Chase 

et al., 1994; Stapley, 2006; Sih et al., 2015). Azok az egyedek, melyek fajtársukkal 

folytatott fizikai összetűzésből (pl. nőstényekért folytatott harc) győztesen kerültek ki 

(ezáltal feltételezhetően plusz erőforrásokhoz és jobb kondícióhoz jutva), nagyobb 

valószínűséggel fognak újra és újra ilyen cselekményeket kezdeményezni. Az 

összeütközést kezdeményező fél nagy valószínűséggel ismét megerősíti győzelmét 

(státuszát), ezáltal pozitív visszacsatolási láncot alakítva ki viselkedése és kondíciója 

között (Rosenzweig, 1987; Bergmüller & Taborsky, 2010; Montiglio et al., 2013). 

A szociális környezetből származó impulzusok olykor az egyed élettani 

karaktereivel, vagy tapasztalatával együtt alakíthat ki visszacsatolási mechanizmust a 

viselkedés és egyedi állapot között, ebben az esetben tehát az egyed saját élettani 

karakterei a környezetből származó folyamatokkal együtt fejtik ki hatásukat a 

viselkedésre (Bergmüller & Taborsky, 2010; Montiglio et al., 2013; Krause et al., 2010). 

A leggyakoribb esetben az egyed csoporton belüli státusza és a megszerezhető táplálék 

minősége és mennyisége közötti kapcsolat alakít ki visszacsatolási folyamatot. A 

domináns egyedek territóriumot, revírt tartanak, ahol több és jobb minőségű táplálékot 
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találnak, ezáltal megőrizve kondíciójukat és magas státuszukat. A feltehetően rosszabb 

kondíciójú, alárendelt egyedek számára a megfelelő stratégiát a domináns (agresszív) 

egyed(ek) elkerülése jelenti, így kisebb, potenciálisan kevesebb és/ vagy rosszabb 

minőségű táplálékot biztosító foltokra szorulnak vissza. 

Nagyon fontos visszacsatolási mechanizmusok jöhetnek létre különböző hormonok 

és viselkedések között. Különböző hormonszintekben megfigyelhető egyedi eltérések 

képesek viselkedési konzisztencia kialakítására, és a viselkedés visszahatva fenntartják a 

hormonkoncentrációbeli különbségeket (Sih et al., 2015). Ilyen összefüggés mutatható ki 

a szociális hajlam és az oxitocin (Neumann, 2009; Lukas et al., 2011), az agresszivitás és 

a tesztoszteron (Weiss & Moore, 2004), valamint a különböző életmenet stratégiák és a 

kortikoszteon koncentrációk eltérései között (Koolhaas et al., 2010; Del Giudice et al. 

2011). Természetesen a neuroendokrin rendszer is számos, esetenként nagyon bonyolult 

visszacsatolási folyamat által finomhangolt rendszer, és ezek a mechanizmusok akkor is 

képesek a viselkedési konzisztencia stabilizálására, amikor egy bizonyos viselkedés és 

hormon között nincs szoros összefüggés (Koolhaas et al., 2010). Emellett a 

neuroendokrin folyamatok számos egyéb, belső vagy külső állapotkarakter és viselkedés 

közt létrejött kapcsolatra is befolyást gyakorolnak (pl. parazitafertőzés által kiváltott 

viselkedési konzisztencia) (Oppliger et al. 2004; Adamo, 2013; Lafferty & Shaw, 2013; 

Perrot-Minnot & Cezilly, 2013). Fontos megjegyezni azonban, hogy az eddig tárgyalt 

mechanizmusoktól eltérően a hormonális eltéréseken alapuló visszacsatolási folyamatok 

proximálisnak tekinthetők. 

 

2.2.2 Külső környezeten alapuló visszacsatolási folyamatok 
 

Az előző alfejezetben tárgyalt modellek mind azt feltételezik, hogy a viselkedés 

alapvetően az egyed saját állapotváltozóival áll kapcsolatban, és a visszacsatolási 

folyamatok iránya a környezet függvényében pozitív vagy negatív. Elképzelhető, hogy a 

viselkedési konzisztencia egy, a fokális egyeden kívüli állapotjelző változó hatása alatt 

áll, így pl. egy fajtárs karakterisztikája, egy másik fajhoz tartozó egyed, vagy egyéb, 

élettelen környezeti tényezők is kialakíthatnak tartós viselkedési különbségeket (Sih et 

al., 2015). 

Egy egyed viselkedési konzisztenciájának kialakításában nagyon jelentős szerepet 

játszhat a szociális környezet, a fajtársak viselkedése. Érdemes megjegyezni, hogy 

egyetlen fajtárs jelenléte is szociális környezetként fogható fel (Sih et al., 2015), így ezek 
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a folyamatok az alapvetően nem (eu)szociális életmódot folytató fajoknál is 

értelmezhetőek ökológiai szempontból. Ha a fokális egyed viselkedése konzisztens, 

akkor a fogékony fajtársak számára prediktálható; ugyanakkor ha a fajtársak nagy 

mértékben reszponzívak egy egyed viselkedésére, akkor ez a fokális egyed viselkedését 

idővel a konzisztencia, vagyis prediktálhatóság irányába mozdíthatja el. A konzisztencia 

akkor válik adaptívvá a társas kapcsolatok során, ha egy kiszámíthatóan viselkedő (pl. 

konzisztensen agresszív vagy együttműködő) egyed reszponzív fajtársai a megfelelő 

viselkedési választ adják a kérdéses egyed jelenlétében (elkerülik vagy együttműködnek) 

(Wolf et al., 2011; Wolf & McNamara, 2012). 

Különleges és figyelemre méltó esete a környezetből származó visszacsatolási 

folyamatoknak, amikor a fokális egyed viselkedését paraziták befolyásolják. A 

parazitafertőzésnek általában negatív következményei vannak, elsősorban a 

gazdaszervezet energiaraktáraira és reproduktív értékére nézve. Mivel nem csak a 

fertőzés valószínűsége tér el térben és időben, hanem a parazitaközösségek specifikus 

összetétele is, ezért a parazitizmus mind az állati személyiség, mind a viselkedési 

szindróma evolúciójában fontos szelekciós tényező szerepét tölti be (Barber & 

Dingemanse, 2010). A paraziták közvetett és közvetlen módon is befolyásolhatják 

gazdaszervezetük viselkedését. A fertőzés általában nagymértékben megnöveli a gazda 

energiaszükségleteit, mivel az élősködők fontos tápanyagokat vonnak el tőle. 

Amennyiben a fertőzés nem befolyásolja a hordozó életképességét, akkor megnövekedett 

aktivitás, kockázatvállalás vagy exploráció révén kompenzálható az energiaigény (Barber 

& Dingemanse, 2010; Kortet et al., 2010, Hammond-Tooke et al., 2012). Ez a viselkedési 

stratégia viszont tovább növeli a felülfertőződés valószínűségét, pozitív visszacsatolási 

láncot kialakítva a fertőzés intenzitása és a viselkedés között (Sih et al., 2015). Emellett 

ismertek olyan direkt, a gazda viselkedését megváltoztató mechanizmusok, melyekkel a 

parazita saját továbbterjedését biztosítja. Ez a jelenség általában a köztigazdákkal 

rendelkező élősködőknél jellemző, ahol a végleges gazda a köztigazdát elfogyasztva 

fertőződik meg (Poulin, 2013). Abban az esetben, ha a fertőzés legyengíti a gazdát, és 

annak aktivitása csökken, vagy társaságkerülővé válik, negatív visszacsatolási hurkok 

alakulhatnak ki. 

A fent tárgyalt külső biológiai faktorok mellett élettelen környezeti tényezők is 

befolyással bírhatnak a viselkedési konzisztencia kialakulására/erősségére. Ezek a 

faktorok sokfélék lehetnek, viszont napjainkban kétségtelenül az ember által előidézett 

gyors környezeti változások (human-induced rapid environmental change) állítják a 
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legnagyobb kihívás elé az élőlényeket. A környezetbe kijuttatott vegyszerek, hormonok, 

gyógyszerek mind szignifikáns hatást fejtenek ki az egyedek közötti viselkedési 

varianciára (Dzieweczynski & Hebert, 2013; Sih, 2013; Royauté et al., 2015; Debecker 

et al., 2016). 

 

3. A viselkedési konzisztencia környezet- és 

állapotfüggőségének gyakorlati vizsgálata 
 

Az előző alfejezetekben tárgyalt, különböző belső és külső állapotkarakterekhez 

kapcsolódó mechanizmusok közül potenciálisan mindegyik önmagában is képes 

viselkedési konzisztencia kialakítására. Azonban több, egymással ellentétes irányú 

mechanizmus is hathat egy időben az egyedi viselkedésre. Ebben az esetben a folyamatok 

összesített iránya lehet a döntő. Tehát az, hogy az egyedi viselkedések között tartós 

különbségek jönnek-e létre, az egyes mechanizmusok relatív szerepéből fog adódni, mely 

ráadásul még különböző ökológiai tényezőktől is függhet, így a predációs nyomástól, 

vagy a táplálékforrás elérhetőségétől (Sih et al., 2015). Az egyes, önmagukban működő 

mechanizmusok felderítése és vizsgálata sem egyszerű feladat, de a csoportosan ható 

folyamatok miatt biológiailag megalapozott és valid következtetések levonása a 

viselkedési konzisztencia környezet- és állapotfüggőségének tekintetében igazi kihívás 

elé állíthatja a viselkedésökológusokat. 

A kutatás és kísérlettervezés során különböző szempontokat és tényezőket kell 

figyelembe venni. Mivel különböző mechanizmusok eltérő állapotjelző karaktereken 

alapulhatnak, mindenképp azonosítani kell azokat a kulcskaraktereket, melyek egy 

állapot-viselkedés visszacsatolási rendszerben szerepet játszhatnak. Habár maguk a 

mechanizmusok dinamikusnak tekinthetők, és szerepük egy egyedben az idő 

előrehaladtával változhat, az állapotfüggésnek még így is nagy szerepe lehet az egyedek 

közti viselkedési különbségek kialakításában. A kutatás első lépésében a viselkedési 

konzisztencia és egyedi állapothoz kapcsolt bélyegek (pl. testméret, energiaállapot, 

szexuális jelzések, parazitáltság stb.) közötti korrelációkat kell felderíteni.  

A konzisztenciát potenciálisan befolyásoló állapotkarakterek azonosítását követően 

a következő lépést ezek kísérleti manipulálása (pl. táplálék-elérhetőség megváltoztatása), 

és a viselkedés változásának detektálása jelenti. Mivel ezeket a mechanizmusokat 

különböző környezeti faktorok is befolyásolhatják (pl. szociális környezet, 
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forrásgazdagság, predációs nyomás), ezeket is érdemes manipulálni. Longitudinális 

megközelítést alkalmazva az egyedek viselkedését egy releváns ökológia kontextusban 

(szaporodási időszak) többször is mérni kell(ene) (Sih et al., 2015). 

Manapság egyre több elméleti munka, és kísérletes eredmény is alátámasztja, hogy 

viselkedési típusok vizsgálata önmagában nem elegendő (Stamps et al., 2012; Stamps, 

2015; David & Dall, 2016; Osborn & Briffa, 2017) Mivel a viselkedési plaszticitás és 

prediktabilitás is egyenértékű komponenseknek tekinthetőek, egyedi különbségek 

mindkettő esetében megfigyelhetőek, melyek mind a környezet, mind az egyedi 

állapotbeli eltérések befolyása alatt állhatnak. A viselkedési plaszticitásban 

megfigyelhető egyedi eltérések személyiség-függők is lehetnek. Ebből kiindulva, azok a 

visszacsatolási folyamatok, amelyek a viselkedési típust befolyásolják, a plaszticitásra is 

hatással lehetnek (Mathot & Dingemanse, 2015b). Például gyorsabb anyagcseréjű 

egyedek táplálkozás során potenciálisan aktívabbak, vagy kockázatvállalóbbak 

társaiknál. Ha magas anyagcseréjük egyúttal energetikai kényszert is jelent a táplálkozás 

idejének növelésére nézve és egyúttal a ragadozók nyomonkövetését nem igazítják a 

predációs nyomáshoz, akkor viselkedési plaszticitásuk várhatóan csökken (Biro & 

Stamps, 2008). Az egyedi eltéréseket ez esetben is stabilizálhatják pozitív visszacsatolási 

hurkok, például a megnövekedett anyagcseréjű egyedek magas predációs nyomás mellett 

is képesek lehetnek a megfelelő mennyiségű táplálék bevitelére megnövekedett aktivitás 

és táplálkozási ráta révén (Luttbeg & Sih, 2010; Wolf & Weissing, 2010; Sih et al., 2015). 

Bár a viselkedési prediktabilitás aktív vizsgálata csak a közelmúltban kezdődött, több 

eredmény utal arra, hogy a reverzibilis egyedi viselkedésbeli változás is ökológiai 

tényezők hatása alatt áll. Briffa (2013), illetve Briffa és munkatársai (2013) kimutatták, 

hogy Pagurus bernhardus remeterákokban a viselkedési prediktabilitás a predációs 

nyomás és környezeti hőmérséklet függvényében változik. Ragadozók jelenlétében az 

egyedek kevésbé prediktálhatóak, ami antipredátor stratégiának tekinthető. A magas 

hőmérsékleten megfigyelhető megnövekedett viselkedésbeli variancia (alacsony 

prediktálhatóság) is antipredátor stratégiaként értelmezhető, ugyanis a változó 

testhőmérsékletű élőlények megnövekedett anyagcseréjükkel összhangban aktívabbak is, 

ennek következtében jobban ki vannak téve a ragadozók támadásának, így megint csak 

érdemesebb viselkedésükben prédikálhatatlannak lenniük. Ezt az elképzelést több új adat 

is alátámasztja, gerinctelenek (Pagurus bernhardus; Velasque & Briffa, 2016) és 

gerincesek esetében is (Perca fluviatilis; Nakayama et al., 2016). 
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Célkitűzés 
 

Noha számos kutatási eredmény arra utal, hogy korai életkorban a különböző 

állapotváltozókban megfigyelhető eltérések, környezeti változatosság és egyedi 

tapasztalat potenciálisan kialakíthat viselkedési konzisztenciát, ám az eredmények inkább 

ellentmondásosak, a viselkedési konzisztencia állapot és környezetfüggőségét illetően 

nem jeleznek általános mintázatot (David et al., 2012; Dosmann et al., 2014; Kekäläinen 

et al., 2014; Urszán et al., 2015a, b; DiRienzo & Montiglio, 2016). Bár az évek során 

számos elméleti munka született, a felnőtt egyedeket vizsgáló kísérletes tanulmányok 

száma meglepően alacsony (ld. Bell & Sih, 2007; DiRienzo et al., 2015, 2016; 

Lichtenstein et al. 2016), és az, hogy az egyedi állapotban megfigyelhető eltérések 

befolyásolják-e a felnőtt egyedek viselkedési konzisztenciájának jelenlétét és/vagy 

erősségét, még mindig a személyiségkutatás legaktuálisabb kérdései közé tartozik (ld. Sih 

et al., 2015). 

Kutatásaim során két, európai nyakörvösgyík faj, a hazánkban is előforduló zöld gyík 

(Lacerta viridis) és egy az Ibériai-félszigeten honos hegyigyík (Iberolacerta cyreni) 

ivarérett hímjeinél vizsgáltam a viselkedési konzisztenciát és annak különböző 

komponenseit meghatározó tényezők felnőtt állatoknál betöltött szerepét. Céljaim közé 

tartozott (1) az egyedi állapotot potenciálisan tükröző változók (pl. testméret, 

parazitáltság) és viselkedési típus közötti kapcsolat kimutatása, valamint (2) a rövid távú 

környezeti eltéresek állati személyiségre és viselkedési szindrómára 

(jelenlét/hiány/erősség), illetve a viselkedési stratégiára (viselkedési típus és 

prediktabilitás) gyakorolt hatásának tesztelése. Fő kérdéseim az alábbiak voltak: 

 

1. Kimutatható-e állati személyiség és viselkedési szindróma felnőtt hím L. viridis-nél 

és I. cyreni-nél? Kimutatható-e kapcsolat a gyíkok személyisége és/vagy viselkedési 

szindrómája és a különböző, potenciálisan egyedi állapotjelző bélyegek között? 

2. Van-e kimutatható eltérés a különböző életkorú L. viridis-ek viselkedésének 

repetabilitásában? 

3. Befolyásolják-e a rövidtávú környezeti eltérések a felnőtt hím L. viridis-ek és I. 

cyreni-k viselkedését a csoport (viselkedési konzisztencia jelenléte/hiánya/erőssége) 

és egyed szintjén (viselkedési típus és viselkedési prediktabilitás)? 

 



26 

 

A kérdések megválaszolásához első lépésben mindkét modellfajnál korrelatív 

vizsgálatot végeztem, melynek keretében különböző, potenciálisan rátermettséget 

tükröző morfológiai és élettani bélyegek, és a viselkedési konzisztencia egyes 

komponensei között fennálló összefüggéseket is vizsgáltam. A következő lépésben a 

fajok számára releváns környezeti és/vagy fiziológiai állapotváltozókban megfigyelhető 

rövidtávú különbségek viselkedési konzisztencia különböző komponenseire kifejtett 

hatását teszteltem. A vizsgálatokhoz minden esetben a szaporodási időszak alatt, vadon 

befogott hímeket használtam, így az eredmények ökológiai kontextusban értelmezhetők. 

Talán a legfontosabb megválaszolandó kérdés, hogy a rövid távon megtapasztalt 

környezeti eltérések befolyásolják-e a viselkedési konzisztencia jelenlétét/erősségét? 

Ennek eldöntése evolúcióbiológiai szempontból is alapvető, hiszen ha a viselkedési 

konzisztencia bizonyos körülmények hatására megszűnik, akkor a viselkedésre sem hat 

szelekció mivel nincsenek egyedi fenotipikus eltérések. Emellett az sem egyértelmű, 

hogy a környezeti változók (pl. táplálékmennyiség) milyen irányba tolják el a 

konzisztencia erősségét. Egyes modellek szerint az optimális környezet kedvez az extrém 

stratégiáknak (ld. Luttbeg & Sih, 2010), míg mások a szuboptimális környezetben 

feltételezik ennek a mintázatnak a megjelenését (ld. Rands et al., 2003; Dall et al., 2004). 

Az eddigi kísérletes adatok az első szecenáriót látszanak alátámasztani (ld. Lichtenstein 

et al. 2016). Vizsgálataim a környezeti eltérések viselkedési konzisztenciájára gyakorolt 

hatásáról értékes, hiánypótló adatokat szolgáltatnak és hozzájárulnak annak 

megértéséhez, hogy miért terület- vagy szituációspecifikus a viselkedési konzisztencia 

(Bell & Sih, 2007; van Dongen et al., 2010). Végső soron pedig a személyiség 

kialakulásának „jósolhatóságát” is elősegítik. 

A környezet felnőttek viselkedési konzisztenciájára gyakorolt hatása mellett 

kutatásaim másik aktuálisan fontos aspektusa az egyeden belüli viselkedési variancia 

állapot- és környezetfüggőségének vizsgálata. Bár a viselkedési prediktabilitás egyedi 

eltéréseinek kialakulásában szerepet játszhatnak a különböző ökológiai tényezők (pl. 

predáció), a potenciális mechanizmusokról még igen keveset tudunk (ld.Stamps et al., 

2012; Briffa et al., 2013; Osborn & Briffa, 2017), így nagyon fontos volna az egyedi 

viselkedési variancia vizsgálatát integrálni a személyiségkutatásba. Kísérleteim ennek a 

folyamatnak az első lépéseihez járulnak hozzá, a viselkedési prediktabilitásra ható 

környezeti hatások feltérképezése révén. 

  



27 

 

A vizsgált fajok 
 

A feltett kérdések vizsgálatához a nyakörvösgyíkok (Lacertidae) jó kísérleti 

alanyoknak tekinthetőek, hiszen az óvilág (Eurázsia és Afrika) legelterjedtebb 

hüllőcsoportját alkotják, fajszámuk meghaladja a háromszázat (Vitt & Caldwell, 2014). 

Emellett számos fajuk régóta intenzív ökológiai és élettani kutatások alatt áll, 

viselkedésökológiájukról, intraspecifikus kommunikációjukról (vizuális és kémiai), 

szexuális szelekciójukról sok ismeret gyűlt össze, ami lehetővé teszi az egyes fajoknál 

kimutatott mintázatok összehasonlítását. Ez azért fontos, mert így egyrészt könnyebb 

megbízható következtetéseket levonni, másrészt a csoporton belül távolabbi rokonsági 

körbe tartozó fajok esetén talált megegyező mintázatok jó eséllyel jelzik az eredmények 

biológiai validitását. 

Kutatásaim alanyai, a zöld gyík (Lacerta viridis) és az Iberolacerta cyreni nevű 

hegyigyík közeli rokonságban állnak egymással. A modern, filogenetikai alapokon 

nyugvó rendszertan szerint mindketten a magzatburokkal rendelkező szárazföldi állatok 

(Amniota) madarakat és ma élő hüllőket magába foglaló osztályának (Sauropsida) 

Diapsida alosztályába, ezen belül is a pikkelyes hüllők (Squamata) rendjébe, gyíkok 

(Sauria) alrendjébe és – a már említett – nyakörvösgyíkfélék családjába (Lacertidae) 

tartoznak. A fajok elterjedését, megjelenését és életmódját külön alfejezetekre bontva 

ismertetem. 

 

1. Zöld gyík (Lacerta viridis) 
 

1.1 Elterjedés és taxonómia 
 

A zöld gyík (Lacerta viridis Laurenti 1768) elsődlegesen Közép-európai – balkáni 

elterjedésű faj (2. ábra), de az Anatóliai-félsziget északi részén is megtalálható (Böhme 

et al., 2007). Hegyvidéki területeken akár 2000 m fölött is előfordulhat. Hazánkban 

mindenfelé elterjedt, sík-, domb-, és hegyvidéki régiókban egyaránt megtalálja 

életfeltételeit, de egyedszámának sűrűsége változhat. A zárt erdőségek és száraz alföldi 

területek kivételével sokféle élőhelyen előfordul, kevéssé válogatós, de előnyben részesíti 

a mozaikos habitatokat (Heltai et al., 2015; Molnár et al., 2016). Bár hazánkban gyakori 

fajnak tekinthető, populációit élőhelyeinek eltűnése, feldarabolódása aktuálisan 
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veszélyezteti. Az összes Magyarországon honos hüllőhöz hasonlóan védett, eszmei értéke 

25 ezer forint. 

A zöld gyík rendszertana nem teljesen tisztázott, jelenleg a törzsalak (L. v. viridis) 

mellett további négy alfaját tartják nyilván. A Nyugat-Európában előforduló „zöld 

gyíkokat” az utóbbi évtizedben egy külön fajba (L. bilineata Daudin 1802) sorolták 

(Böhme et al., 2007; Sos, 2008). 

 

 

2. ábra. A zöld gyík (Lacerta viridis) európai elterjedési területe (Sillero et al., 2014 nyomán). A 

piros szín az egyes országok saját adatbázisai alapján meghatározott elterjedést, míg a zöld a 

SEH/GBIF adatbázisok alapján meghatározott elterjedést jelöli). 

 

1.2 Megjelenés 
 

Megjelenését tekintve az egyik legkönnyebben felismerhető hazai gyíkfaj. Mérete 

tekintélyes, a kifejlett gyíkok robusztus, erős lábakkal rendelkező állatok, testhosszuk 

farokkal együtt akár a 40 cm-t is elérheti. Az ivarérett hímek és nőstények színezetében 

szembeötlő, nagymértékű ivari kétalakúság figyelhető meg: A hímek háta, testoldala és a 

lábak külső felszíne élénk, smaragdzöld színű, melybe változó számú és sűrűségű fekete 
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pettyek vegyülnek, ezáltal változó árnyalatokat kialakítva. Torkuk szaporodási 

időszakban (általában április vége – május) feltűnő, kék színű, mely a dobhártyákig, ill. 

az alsó és felsőajakra, egészen a szem vonaláig húzódhat. A hasoldal élénksárga színű. A 

kék szín a szaporodási időszak végével elhalványul, olykor teljesen el is tűnik. A 

nőstények, a hímekkel szemben szaporodási időszak alatt is rejtőszínezettel 

rendelkeznek: Hátoldaluk általában világos- vagy barnászöld, melyet kétoldalt 

párhuzamos lefutású, drapp csík határol a tarkótól a faroktőig. Ezek a sávok a farkon 

fokozatosan elhalványulva futnak annak csúcsáig. A testoldal alapszíne sárgászöld, mely 

a has felé fokozatosan halványul. A hátat és a testoldalt, kisebb-nagyobb, szabálytalan 

elrendeződésű fekete folt tarkítja. A fiatalok színezete a szüleikétől eltérő, barna árnyalatú 

alapszínen feketén pettyezett (Diesener & Reicholf, 1997). 

 

 

3. ábra. Hím zöld gyík (Lacerta viridis), a szaporodási időszakban jellemző színezettel. Bogdán 

Viola felvétele 

 

1.3 Életmód 
 

A téli álomból áprilisban ébredő zöld gyíkok azonnal elkezdenek felkészülni a 

szaporodásra. Legfontosabb teendőjük a hibernáció alatt kiürült energiaraktáraik újbóli 
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feltöltése. Táplálékpalettájuk túlnyomó többségét gerinctelenek (egyenesszárnyúak, 

pókok) alkotják, de újszülött rágcsálókat és gyíkokat is elfogyaszthatnak. A zöld gyíkok 

nappal aktívak, a reggeli órákat napozva töltik, míg a legforróbb napszakokban 

búvóhelyükre vonulnak vissza, ahonnan később előbújva sötétedésig ismét aktívak. Egy 

egyed mozgáskörzetén belül több, rendszeresen használt búvóhelyet foglal magába, 

melyek földalatti üregek, faodúk, sűrű bozótosok is lehetnek (Rykena et al., 1996; 

Diesener & Reicholf, 1997; Ihász et al., 2006). A vizsgálataimban részt vevő zöld gyík 

populáció egy Tápiószenmárton melletti, erdő-cserjés-gyep foltokkal jellemezhető 

élőhelyen fordul elő (47°20’25”É, 19°47’11”K). Ez az élőhely másodlagosnak tekinthető, 

fehér nyár (Populus alba) és feketefenyő (Pinus nigra) ültetvényekkel határolt. A 

fakitermelés során hátrahagyott és egybehordott gyökér és ágmaradványok kiváló búvó- 

és napozóhelyet szolgáltatnak a gyíkok számára (4. ábra). Az állatok olykor a nyárasba is 

behúzódnak (Molnár et al., 2016). 

 

 

4. ábra. A doktori dolgozatban vizsgált zöld gyík (Lacerta viridis) populáció élőhelye, 

Tápiószentmárton közelében. Jól megfigyelhetőek a fakitermelés során hátrahagyott, búvó- és 

napozóhelyül használt gyökér és ágmaradványok. Bajer Katalin felvétele 

 



31 

 

A szaporodásra általában májusban kerül sor. A hímek a nőstényekért vad csatákat 

vívhatnak. Egy hím a lehető legtöbb nősténnyel igyekszik párosodni, és a nőstények is a 

hímek területei között mozogva, a jó minőségű hímeket előnyben részesítve növelik 

szaporodási sikerüket. A babszem nagyságú, pergamenhéjú tojások lerakása júniusban 

történik, fészekaljanként általában 5-15 tojással számolhatunk, melyeket a nőstények 

eltemetnek a maguk ásta fészekbe. Az inkubációs idő általában 60-80 nap, a kis gyíkok 

legkorábban augusztusban születnek meg. A fiatalok kibújásuktól fogva önállóak, két 

évesen válnak ivaréretté. A hibernáció az őszi fagyok megérkeztétől függően, általában 

októberben veszi kezdetét. A gyíkok a telet földalatti üregekbe, gyökerek közé, farakások 

alá húzódva vészelik át (Rykena et al., 1996; Diesener & Reicholf, 1997). 

 

2. Iberolacerta cyreni 
 

2.1 Elterjedés és taxonómia 
 

Az Iberolacerta cyreni (Müller & Hellmich, 1937) a Kasztíliai választóhegység 

(Sistema Central) rendszerének bennszülött faja (5. ábra). Jelenlegi ismereteink alapján 

elterjedésének súlypontja a Sierra de Guadarrama, Sierra de Gredos és Sierra de Béjar 

hegységekre esik, de kisebb populációi ismertek még a Villafranca, La Serrota és La 

Paramera hegységekből (Almeida et al., 2002; Arribas, 2010). A 1760 – 2500 m 

magasságok közé eső szubalpesi és alpesi övben találja meg életfeltételeit, viszont 

elterjedési területén ezek a magassági határok jelentősen eltérnek, nem magyarázhatóak 

csak és kizárólag a mikroklimatikus viszonyokkal. Egy korábbi kutatás szerint a faj csak 

azokon a helyeken fordul elő, ahol megfelelő számban állnak rendelkezésére napozó- és 

búvóhelyül használt sziklák (Monasterio et al., 2010a). 

Az I. cyreni rendszertani helyzete a közelmúltban jelentős változáson esett át. A 

2000-es évek elejéig a Lacerta (Iberolacerta) monticola (Boulenger, 1905) egyik 

alfajának tekintették, de morfológiai és genetikai vizsgálatok alapján nemrégiben faji 

szintre emelték (ld. Odierna et al., 1996; Arribas, 1999; Almeida et al., 2002). Manapság 

a Guadarrama és Gredos területén előforduló populációkat az I. cyreni, míg a Cordillera 

Cantábrica hegységben élő populációkat az I. monticola fajba tartozóként tartják számon. 

Az I. cyreni fajnak jelenleg nincs érvényesen elfogadott magyar neve. Az angol 

szakirodalomban, spanyol neve alapján, Carpetan(e) rock lizard néven említik (Cabido et 
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al., 2009; Martín & López, 2013), míg az ibériai hegyigyík név a magyar (és angol) 

szakirodalomban a L. monticola ill. I. monticola fajt jelölte-jelöli. Az esetleges 

félreértések elkerülése végett a doktori értekezésben végig a jelenleg érvényes latin nevén 

hivatkozom a fajra. 

 

 

5. ábra. Az Iberolacerta cyreni elterjedési területe (Sillero et al., 2014 nyomán) 

 

2.2 Megjelenés 
 

Az I. cyreni közepes termetű, robusztus testfelépítésű gyíkfaj. A hímek testhossza 

(orrcsúcs-kloáka távolság) átlagosan 73-80 mm között mozog, a nőstények ennél 

valamivel nagyobbak, azonban a farok hossza mindkét nemnél elérheti a test hosszának 

kétszeresét is (Martín, 2015). 

A faj színezete nagyfokú ivari dimorfizmust mutat: A nőstények (és fiatal hímek) 

barnás-olajzöld árnyalatúak, míg az idős, ivarérett hímek élénkzöld/türkiz színűek (6. 

ábra). A színárnyalat a szaporodási időszaktól és a populáció élőhelyétől függően kisebb 

eltéréseket mutathat. Mindkét nemre jellemző, hogy az egyedeket fejtől a farokcsúcsig 
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változó mintázatú és sűrűségű fekete pettyek borítják. Ezek a pettyek a test két oldalán 

sűrűsödve sötét sávot alkotnak. A sötét mintázat kiterjedtségében jelentős egyedi 

eltérések vannak (saját megfigyelés). A hímek testoldalán kék oldalfoltok figyelhetők 

meg, melyek száma és mérete szintén egyedi eltérést mutat; egyeseknél szabályosan 

elkülönülnek, másoknál egybeolvadnak, vagy teljesen belemosódnak az alapszínbe. A 

foltok színe összefüggést mutat az életkorral, a fiataloknál általában halványabbak, míg 

az idősebbeknél élénkebbek; kutatások szerint a hím-hím interakcióban szerepet játszó 

jelzés szerepét töltik be (López, Martín, & Cuadrado, 2004). Esetenként nőstényeknél is 

megfigyelhetők kék foltok, de ez átmeneti jelleg és valószínűleg a vemhességgel áll 

kapcsolatban. A hasoldal általában gyöngyház árnyalatú, hímeknél kékes is lehet. A fiatal 

és szubadult egyedek barna alapszínűek, a felnőtteknél megfigyelhető sötét mintázattal, 

viszont jelentős különbség, hogy egy éves korukig farkuk élénkzöld-kék színű, azonban 

ennek a színezetnek a rendeltetése még nem tisztázott (Martín, 2015). 

 

 

6. ábra. Kifejlett Iberolacerta cyreni hím, természetes környezetében. Balázs Gergely 

felvétele. 
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2.3 Életmód 
 

Az I. cyreni kifejezetten a sziklás, kopár hegyvidéki környezethez alkalmazkodott. 

Előnyben részesíti azokat a mozaikos területeket, ahol a sziklás, kőszórásos területek, 

morénák sűrű borókással (Juniperus communis), rekettyéssel (Cytisus 

oromediterraneus), ill. különböző, sűrűn növő pázsitfűfajok (Festuca sp.) által dominált 

vegetációval váltakoznak. A kísérleteimhez használt populáció is ilyen, a Puerto de 

Navacerrada hágó területén (Sierra de Guadarrama hg., Madrid tartomány, 1900 m tszf.; 

7. ábra) lévő habitatban fordul elő. A gyíkok veszély esetén a kövek és növényzet közé, 

sziklarepedésekbe menekülnek, földalatti üreget csak nagyon ritkán használnak 

menedékként. 

 

 

 

7. ábra. A doktori dolgozatban vizsgált Iberolacerta cyreni populáció élőhelye, a 

faj szaporodási periódusának csúcsán, május-júniusban. A szerző felvétele. 

 

Az egyedek napi aktivitása a többi nyakörvösgyíkra jellemzően két csúcsot mutat, 

vagyis a délelőtti és délutáni-koraesti órákban lehet velük találkozni. A faj szaporodási 

időszaka és éves életciklusa élőhelyéből adódóan rendkívül rövid és szinkronizált. A 

hibernáció általában május elején ér véget, de egyes években a hónap végéig is 

elhúzódhat. A téli álomból ébredő hímek olykor az előző évben felhalmozott 
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zsírraktáraikból élnek az első párzásig, és csak ez után kezdenek táplálkozni (Martín et 

al., nem publikált adat). A nőstények általában június közepére-végére már 

megtermékenyülnek, tojásaikat júniusban-júliusban rakják le. Az inkubációs idő 

általában 45-50 nap, de környezeti tényezőktől függően ennél jelentősen hosszabb is 

lehet, az újszülöttek július-augusztusban születnek. A téli nyugalmi időszak októberben 

veszi kezdetét (Martín, 2015). 

Az egyes I. cyreni populációk denzitása a mikroklimatikus viszonyok mellett a 

mikrohabitat struktúrájával, nevezetesen a rendelkezésre álló köves, sziklás élőhelyek 

sűrűségével mutat erős összefüggést, viszont egyes optimális struktúrával rendelkező 

helyeken a populáció egyedszáma jóval az elvárható szint alatt van (Martín & Salvador, 

1992; Martín, 1998), A faj fennmaradását első sorban az emberi zavarás, élőhelyeinek 

leromlása, pusztulása fenyegeti. Sok habitat turisztikailag igen frekventált helyen 

található, ill. lakott környezet közvetlen szomszédságában fekszik (Amo et al., 2007). 

Egyes elméletek szerint a faligyík-fajokkal (Podarcis muralis, P. hispanicus) szemben 

folytatott kompetíció hozzájárulhat az I. cyreni egyre nagyobb magasságokba történő 

visszaszorulásához. Bár a kísérletes eredmények mindezt nem erősítik meg egyértelműen 

(Monasterio et al, 2010b), tény, hogy mind a P. muralis, mind a P. hispanicus egyre 

nagyobb magasságokba hatol és helyenként a három faj együtt fordul elő. 

Bár néhol még kifejezetten gyakorinak tekinthető (Martín & Salvador, 1997; Martín, 

2015), az I. cyreni veszélyeztetett faj. A spanyol vörös listán sebezhetőként (vulnerable), 

az IUCN listáján veszélyeztetettként (endangered) szerepel, Spanyolországban törvényi 

oltalom alatt áll (Pérez-Mellado, 2009; Martín, 2015). 
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Korrelatív vizsgálatok 

I. Viselkedési konzisztencia és egyedi állapotjelző 

karakterek kapcsolata különböző korú zöld gyíkoknál 
 

I./1 Kérdések 
 

Zöld gyíkokon elvégzett első kísérlet esetében az egyedi kockázatvállalás és 

exploráció konzisztenciáját, és ezeknek különböző, potenciálisan kondíció-függő 

változókhoz való kapcsoltságát teszteltem felnőtt hímeknél és ezekk laboratóriumban 

nevelt utódainál. 

Az általam vizsgált populációból származó hímeknél valószínűleg a szaporodási 

időszak alatt megjelenő torokfolt UV reflektanciája a legfontosabb vizuális bélyeg. Az 

utóbbi évek vizsgálatai mutatták ki, hogy a torokszínezet e komponense mind a hím-hím, 

mind a hím-nőstény interakciókban (szexuális szelekció) nagyon fontos szerepet tölt be ( 

Václav et al., 2007; Bajer et al., 2010, 2012, 2011; Molnár et al., 2012, 2013, 2016). Az 

élénkebb UV színezettel bíró hímek nagyobb valószínűséggel kerülnek ki győztesen egy-

egy összecsapásból, másrészt a nőstények is előnyben részesítik őket párválasztáskor 

(Bajer et al., 2010). Sok adat utal arra, hogy a hím gyíkok combjának ventrális részén 

található femorális pórusok száma és aszimmetriája is a rátermettséget tükrözi (López et 

al., 2002). Zöld gyík hímek femorális pórusai esetében direkcionális aszimmetriáról 

beszélhetünk, a bal oldali combon több pórust hordozó hímek jobb minőségűek (Molnár 

et al, 2012). A torokszínezetben és a femorális pórusok számában, aszimmetriájában 

jelentkező egyedi különbségek tehát a viselkedési konzisztenciát kialakító 

mechanizmusokban potenciálisan résztvevő állapotváltozóknak tekinthetőek. Ezek 

mellett számos egyéb, a hüllőknél potenciálisan állapotjelző kararakter (pl. fej relatív 

mérete; (Roughgarden, 1974; Vitt, 2000; Gvozdik & Van Damme, 2003) vizsgálható, és 

olyanok is, melyek az állatfajok többségénél tükrözik az egyedi állapotot (testméret, 

kondíció; Peters, 1983; Roff, 1992; Stearns, 1992). 

A fenti potenciális összefüggések tesztelésén túl fontos kérdés, hogy a viselkedési 

konzisztencia születéstől fogva jelen van-e a populációban, vagy csak az egyedfejlődés 

során, a környezet ill. egyedi tapasztalat alakítja-e ki? A kísérletben részt vevő felnőtt 

egyedek laboratóriumi körülmények között nevelt utódainak tesztelése révén nem csak 

ezt vizsgáltam, hanem azt a kérdést is, hogy a konzisztencia 
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kialakulása/erőssége/állapotfüggősége változik-e az egyedfejlődés során? Továbbá 

fiatalok és szüleik viselkedésének összevetése révén a viselkedési konzisztencia 

heritabilitásának tesztelése is célom volt. 

 

I./2 Adatgyűjtés 
 

A tápiószentmártoni populációból 70 hím és 35 nőstény került befogásra 2011 

áprilisának végén. A befogást követően a hímek számos morfológiai bélyegét lemértem: 

digitális mérleget használtam a testtömeg (TT) mérésére, melyet 0,1 g pontossággal 

adtamk meg. Digitális tolómérővel történt (0,1 mm pontosság) az orrcsúcs-kloáka 

távolság (snout-vent length; SVL), fejhossz (FeH), fejszélesség (FSz), fejmagasság (FM), 

és farokhossz (FaH) mérése. Emellett megszámoltam a hímek jobb- és bal lábának 

femorális pórusait, ill. az állatokon található kullancsokat (Ixodes sp.). 

Hímeknél a torokfolt színezetének mérése Ocean Optics 2000 típusú 

spektrofotométerrel történt. Ez az eszköz Mini-D2 deutérium-halogén lámpa 

fényforrással és R700-4 típusú, kétágú fényszálas szondával rendelkezik. A szondához 

tartozó RPH-1 típusú tartószerkezet a mérés pontosságának növelése érdekében 

megakadályozza a környezeti fény bejutását. A méréseket a 320-700 nm hullámhossz 

közé eső tartományban végeztem. A fényforrás a mért bőrfelülettől standard 3 mm 

távolságra helyezkedett el és azzal 90°-os szöget zárt be. Egyedenként három külön 

ponton (6 mm átmérő) mértem a torokról visszaverődő fényt, melyeknek az átlagát 

használtam a statisztikai elemzések során. Az egyes pontok mérése között a szondát 

eltávolítottam és a mérések standardizásálásához fehér- (WS-1 diffúz reflektancia 

standard) ill. fekete referenciát használtam. A torok színezetének leírása három 

különböző változó segítségével történt, Bajer és munkatársai (2010, 2011, 2012), 

valamint Molnár és munkatársai (2012, 2013) nyomán. Ezek sorban: (1) fényesség 

(brightness): a 320 és 700 nm hullámhossz tartomány közé eső teljes reflektancia; (2) UV 

színtelítettség (relatív UV intenzitás): az UV tartományban mért és a teljes reflektancia 

hányadosa (R320-400/R320-700); (3) kék színtelítettség (relatív kék intenzitás): a kék 

tartományban mért és a teljes reflektancia hányadosa (R400-490/R320-700). 

Ezeket a méréseket követően a hím és nőstény egyedek az ELTE Etológia 

Tanszékének hőmérséklet-kontrollált helyiségében, egyedileg kerültek elhelyezésre, 

átlátszatlan műanyag dobozokban (60 cm × 40 cm × 30 cm, hossz, szélesség, magasság). 

A kísérletek megkezdése előtt 3-5 napig akklimációs időszakot biztosítottam. A fogság 
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ideje alatt az állatok vitaminporozott (ReptoCal, TETRA, Németo.) házitücsköt (Gryllus 

domesticus) és lisztkukacot (Tenebrio molitor) kaptak. A táplálék és víz adagolása ad 

libitum történt. 

Minden egyes nőstényt egy véletlenszerűen kiválasztott hímmel pároztattunk. A 

párosodás után a hímeket eltávolítottam, míg a nőstények a tojásrakásig a 

lakódobozukban maradtak. Harmincöt nőstény 172 tojást rakott, melyből 98 fiatal kelt ki. 

A tojások keltetése inkubátorok (Hova Bator 1602n, Interhatch, EK) használatával 

történt, az inkubáció 28-30 C° hőmérsékleten, kb. 60 napig zajlott. 

Az egynapos fiataloknál lemértem a már ismertetett morfológiai változókat (TT, 

SVL, FeH, FSz, FM, FaH), továbbá mértem a mellső lábak hosszát (MLL) és hátsó lábak 

hosszát (HLL) is. A fiatalok neme ivarszervük kézzel történő, óvatos kinyomásával került 

megállapításra. A fiatalok műanyag dobozokban (60 cm × 40 cm × 30 cm, hossz, 

szélesség, magasság) lettek elhelyezve, a fogság ideje alatt a táplálék (vitaminporozott 

tücsöklárvák) és víz adagolása ad libitum történt. 

A fogság és a kísérletek ideje alatt semmiféle sérülés, vagy egészségkárosodásra 

utaló jel nem volt észlelhető az állatokon. A vizsgálatok végeztével az összes állatot a 

saját, illetve az anyja befogásának pontos helyén eresztettem szabadon. 

 

I./3 Viselkedési tesztek 
 

Két funkcionálisan elkülönülő viselkedést, kockázatvállalást és felfedezőkészséget 

mértem 70 felnőtt hímnél és 97 (14-21 napos) fiatalnál. Mindegyik viselkedést kétszer 

mértem, az egyes mérések között négy nap telt el. A kísérletek farostlemezből készült, 

átlátszó műanyag aljú arénában (100 cm × 100 cm × 25 cm [a felnőtt hímeknél]; 60 cm × 

60 cm × 25 cm [a fiataloknál]; hossz, szélesség, magasság) zajlottak. Az aréna aljára egy 

átlátszó fóliára rajzolt négyzetháló (5 cm × 5 cm) került, közepére pedig egy kisebb, 

átlátszatlan műanyagból készült doboz (start doboz; 12 cm × 6 cm × 5 cm, hosszúság, 

szélesség, magasság). A start doboz ajtaját távolról, egy zsinór meghúzásával lehetett 

nyitni. 

A kísérleti állatot először a lezárt start dobozba tettem, majd három perc akklimációs 

időt biztosítottam. Ennek letelte után kinyitottam a doboz ajtaját és a fej kidugásáig eltelő 

időt, valamint a teljes test (fej-kloáka régió) megjelenésig eltelő időt mértem, mely a 

kockázatvállalás számszerűsítésének bevett módszere (Herczeg et al., 2009, 2011, 2013; 

Harris et al., 2010; Hedrick & Kortet, 2012; Beckmann & Biro, 2013; Blake & Gabor, 
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2014). Ha egy egyed nem dugta ki a fejét, vagy nem merészkedett elő a dobozból öt 

percen belül, a kísérletet befejezettnek tekintettem. Mivel a rejtekhelyen maradó egyedek 

extrém kockázatkerülő viselkedési stratégiát követnek (hím: N = 34; fiatal: N = 19), ezért 

nem zárhattam ki őket a statisztikai elemzésekből, viszont ha a maximális értéket kapják 

(300), fennáll a kockázat, hogy a konzisztenca becslése a cenzorált adatstruktúra miatt 

hibás lesz. Ezért a kockázatvállalás adatokat rangokká alakítottam, majd az eloszlás 

végén található egyedek között az egyedszámuk tartományába eső rangokat 

véletlenszerűen szétosztottam, végül az adatokat a Rankit módszerrel normalizáltam 

(Solomon & Sawilowsky, 2009). 

A start dobozt elhagyó egyedek mozgását tovább követtem. A felfedezőkészség 

számszerűsítése az aréna alatt lévő négyzetháló segítségével történt: Megszámoltam, 

hogy az állatok hányszor változtatnak helyet öt percen belül. A felfedezőkészség 

vizsgálata alatt a start doboz nem lett eltávolítva az arénából. Az esetlegesen hátrahagyott 

szaganyagok eltávolítsa érdekében minden egyes mérés között vízzel és detergens alapú 

tisztítószerrel elmostam a start dobozt és az arénát is. 

 

I./4 Statisztikai feldolgozás 
 

Mivel a viselkedéseket csak kétszer mértem, Spearman rang-korrelációs koefficienst 

használtam a repetabilitás (állati személyiség) teszteléséhez. Mindhárom viselkedési 

változó esetében külön-külön, felnőtt hímeknél és fiataloknál is teszteltem a repetabilitást, 

a korrelációs koefficiensek összehasonlításához Fisher-féle r-z átalakítást használtam 

(Myers & Sirois, 2006). A repetábilis, funkcionálisan elkülönülő viselkedések közti 

fenotipikus korreláció teszteléshez szintén Spearman rang-korrelációt használtam az 

egyedi viselkedési átlagok által reprezentált viselkedési típusok között. A szignifikancia 

tesztelésén kívül, bootstrapping-et alkalmazva (1000 futtatás) a korrelációs koefficiensek 

körüli 95%-os konfidencia intervallumot is becsültem. Abban az esetben, ha a 

viselkedések korreláltak az egyedek között, a korrelált változókkal PCA-t futtattam, hogy 

a viselkedési típust leíró, új viselkedési változókat nyerjek. Ezt a módszert a 

kockázatvállaláson belül (fejkidugás és előmerészkedés), ill. a kockázatvállalást leíró 

változók és felfedezőkészség között is elvégeztem. A fejkidugás és előmerészkedés 

mérőszámain futtatott PCA egy főkomponens tengelyt eredményezett mind a felnőttek 

(magyarázott variancia = 87%; loading = 0.93), mind a fiatalok esetében (magyarázott 

variancia = 79%; loading = 0.89), mely kockázatkerülő-kockázatvállaló tengelyként 



40 

 

értelmezhető. Ezek a főkomponensek szolgáltak a kockázatvállalás leírására mindkét 

egyedfejlődési csoportban. 

A felnőtt hímek viselkedési típusa és ivari jelzései, valamint az egyéb, egyedi 

állapotot tükröző jellegei közötti összefüggés teszteléséhez viselkedésenként általános 

lineáris modelleket (General Linear Models [GLM]) futtattam. A modellekben a 

viselkedési típusok (felfedezőkészség, kockázatvállalás és a mindkét viselkedést magába 

foglaló főkomponens tengely [merészség]) voltak a függő változók, míg az SVL, 

kondíció (relatív TT; a relatív változókat a kérdéses változó és SVL regresszióból kapott 

reziduálisok fejezik ki), relatív fejméret, kullancsfertőzés, femorális pórusok száma és 

aszimmetriája, torok világosság, UV színtelítettség, valamint kék színtelítettség a 

magyarázó változók. A viselkedési típusok reprezentálásához csak repetábilis 

viselkedésjellegeket használtam, vagyis amelyekben az állati személyiség kimutatható 

volt. A felfedezőkészség becslése csak azoknál az egyedeknél volt lehetséges, amelyek a 

tesztek során elhagyták a búvóhelyüket (N = 36). A fejméret leírásához PCA-t futtattam 

a releváns fejméret-változókon (FeH, FSz és FM), melynek eredményeként egyetlen 

főkomponenst kaptam (magyarázott variancia = 94%, loading > 0.97). Mivel korábbi 

vizsgálatok a femorális pórus-számát illetően balra tartó direkcionális aszimmetriára 

utalnak (Molnár et al., 2012), ezért én is ezt használtam (jobb oldal – bal oldal) az 

aszimmetria leírására. Mivel rengeteg olyan állat volt, amelynél egyáltalán nem volt 

kimutatható kullancsfertőzés, ezért a fertőzés jellemzéséhez bináris eloszlást (jelenlét-

hiány) alkalmaztam. 

Fiatalok esetében általános lineáris kevert modelleket (General Linear Mixed Models 

[GLMM]) használtam a viselkedési típusok és egyedi állapotot jelző bélyegek közti 

kapcsolat teszteléséhez. A különböző modellekben a viselkedési típusok volt a függő-, az 

SVL, kondíció, relatív fejméret, relatív mellső-láb hossz, relatív hátsó-láb hossz és relatív 

farok hossz a magyarázó változók, míg a család (apa azonosítója) a random faktor. A 

fejméret leírása a hímeknél ismertetett módon történt, a PCA eredményeként itt is egy, 

erős pozitív loadinggal bíró (magyarázott variancia = 59%, loading > 0.73) főkomponenst 

kaptam. 

A GLM-eket és GLMM-eket az összes magyarázó változó alkalmazásával, 

interakciók nélkül építettem fel. Ezután backward stepwise modellegyszerűsítéssel, a P 

< 0.05 kritérium alapján, csökkenő sorrendben eltávolítottam a nem szignifikáns 

magyarázó változókat (Murtaugh, 2009). Az SVL-re korrigált reziduális (relatív) 

változók alkalmazása mellett a multikolinearitás elkerülése érdekében döntöttem. 
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Teszteltem a habituáció hatását és a potenciális eltérést a felnőtt hímek és fiatalok 

habituációra való hajlama között. Ehhez három ismételt méréses GLM-et futtattam, a 

viselkedést mint ismételt mérést, a kort (felnőtt vagy fiatal) pedig mint fix faktort 

(interakcióval együtt) vittem a modellbe. A viselkedési típusok heritabilitásának 

teszteléséhez apa-utód regressziót használtam (Lynch and Walsh, 1998). A heritabilitás 

becslés során a legalább két utódból álló családokat vettem figyelembe, a becslést az 

összes (23 család) és csak a hím utódokra nézve (16 család) is elvégeztem. Meg kell 

említeni, hogy a fiatalok analízisénél a GLMM-ekben korrigáltam a családok 

függőségére, míg a habituáció tesztelése során erre nem volt lehetőség, de mivel 

viszonylag nagyszámú családdal dolgoztam, ez nagy valószínűséggel nem jelent 

problémát. Az összes statisztikai tesztet SPSS 18 (PASW Statistics 18) program (SPSS 

Inc., Chicago, IL, USA) használatával végeztem. 

 

I./5 Eredmények 
 

I./5.1 Viselkedési konzisztencia 
 

Felnőtt hímeknél egyedül az fejkidugás és exploráció voltak repetábilisak, míg a 

fiatalokban mindhárom vizsgált viselkedési változó magas repetabilitást mutatott (2. 

táblázat). Felnőtteknél az előmerészkedés esetében marginális szignifikanciát mutattam 

ki (P = 0,052; 2. táblázat), repetabilitása pedig alacsonynak tekinthető (vö. Bell et al., 

2009). Azonban ez nem zárja ki, hogy valódi, kockázatvállalást leíró jellegnek tekintsük, 

különösen a fiatalok esetében becsült, kifejezetten magas repetabilitás érték tükrében. A 

korrelációs koefficiensek felnőttek és fiatalok közötti páronkénti összehasonlítása a 

fiatalok esetében magasabb viselkedési repetabilitást mutatott (2. táblázat). A felnőtteknél 

pozitív fenotípusos korreláció volt megfigyelhető a kockázatvállalás (fejkidugás és 

előmerészkedés), valamint exploráció között, ami viselkedési szindrómát jelezhet (3. 

táblázat). A fiatalok esetében csak a kockázatvállalás mérőszámai között volt kimutatható 

pozitív korreláció, ezek pedig tisztán elkülönültek az explorációtól (3. táblázat). A 

felnőttek és fiatalok között szignifikáns eltérés volt a fejkidugás-exploráció korreláció 

koefficienseiben, a felnőttek koefficiensei magasabbak (3. táblázat). 

A felfedezőkészség leírására felnőtteknél és fiataloknál is az exploráció egyedi 

átlagát használtam. A három viselkedési változón együttesen futtatott PCA egy 

főkomponenst eredményezett (magyarázott variancia = 62%; loading > 0.76) mely egy a 
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kockázatkerülő és lassú felfedező egyedektől a kockázatvállaló és gyors felfedező 

egyedekig terjedő grádienst ír le. Ezt a főkomponenst egy komplex viselkedési 

tengelynek, a merészségnek (boldness) feleltethető meg. 

 

 Felnőttek (N = 70) Fiatalok (N= 97) felnőttek vs. 

fiatalok 

Fejkidugás rS = 0,37; P = 0,002 

CI = 0,12 – 0,56 

rS = 0,71; P < 0,001 

CI = 0,54 – 0,83 

Z = -3,12 

P =0,002 

Előmerészkedés rS = 0,23; P = 0,052 

CI = 0,02 – 0,46 

rS = 0,6; P < 0,001 

CI = 0,43 – 0,73 

Z = -2,87 

P = 0,004 

Exploráció rS = 0,63; P < 0,001 

CI = 0,36 – 0,8 

rS = 0,84; P < 0,001 

CI = 0,71 – 0,94 

Z = -2,3 

P = 0,02 

 

2. táblázat. A felnőtt hím és fiatal zöld gyíkok (Lacerta viridis) egyazon viselkedésjellegéhez 

tartozó értékek között futtatott Spearman rangkorreláció eredményei. A táblázat a Spearman-féle 

rangkorrelációs koefficienseket (rs), szignifikanciájukat és a hozzájuk tartozó, 95%-os 

konfidencia intervallumokat (CI) mutatja be. A felnőttek és fiatalok korrelációs koefficiensei 

közti összehasonlítás a Fisher-féle r-z átalakításon alapul; a táblázat a csoportok közti 

különbségeket (Z) és szignifikanciájukat mutatja be. 
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 felnőttek (N = 36) fiatalok (N = 78) felnőttek vs. fiatalok 

Fejkidugás – 

Előmerészkedés 

rs = 0,45; P = 0,006 

CI= 0,13 – 0,69 

rS = 0,42; P < 0,001 

CI = 0,2 – 0,6 

Z = 0,18; P = 0,86 

Fejkidugás – 

Exploráció 

rS = 0,34; P = 0,045 

CI = -0,01 –0,63 

rS = -0,05; P = 0,67 

CI = -0,28 – 0,19 

Z = 1,93; P = 0,054 

Előmerészkedés 

– Exploráció 

rs = 0,49; P= 0,002 

CI = 0,18–-0,74 

rS = 0,09; P = 0,4 

CI = -0,12 – 0,35 

Z = 2,13; P = 0,03 

 

3. táblázat. Felnőtt hím és fiatal zöld gyíkok (Lacerta viridis) egyedi viselkedési átlagai között 

futtatott Spearman rangkorreláció eredményei. A táblázat a Spearman-féle rangkorrelációs 

koefficienseket (rs), szignifikanciájukat és a hozzájuk tartozó, 95%-os konfidencia 

intervallumokat (CI) mutatja be. A felnőttek és fiatalok korrelációs koefficiensei közti 

összehasonlítás a Fisher-féle r-z átalakításon alapul; a táblázat a csoportok közti különbségeket 

(Z) és szignifikanciájukat mutatja be. 

 

I./5.2 Viselkedési típus 
 

Az ismételt méréses GLM szerint a habituációbeli eltérés áll fenn a felnőttek és 

fiatalok (kor), ill. az első és második mérés (idő), továbbá a viselkedések között is. Az 

eredmények alapján az időnek szignifikáns hatása van a fejkidugásra (kor: F1;165 = 0,003, 

P = 0,96; idő: F1;165 = 10,7, P = 0,001; kor × idő: F1;165 = 2,59, P = 0,11), mivel mind a 

felnőtt, mind a fiatal zöld gyíkok több kockázatot vállaltak a második teszt során (8.a 

ábra). Egyik változónak sem volt szignifikáns hatása az előmerészkedésre (kor: F1;165 = 

0,006, P = 0,94; idő: F1;165 = 2,63, P = 0,11; kor × idő: F1;165 = 3,57, P = 0,06; (8.b ábra), 

habár a kor és idő interakciója marginálisan szignifikáns volt. Az exploráció esetében 

csak a kor hatása volt szignifikáns (kor: F1;112 = 26,85, P < 0,001; idő: F1;112 = 0,29, P = 

0,59; kor × idő: F1;112 = 1,16, P = 0,28), mivel a fiatalok exploratívabbak voltak a 

felnőtteknél (8.c ábra). 
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8. ábra. A kor (felnőttes és fiatalok) és idő (1. és 2. mérés) hatása zöld gyíkok (Lacerta viridis) 

különböző viselkedésiere: a) a fej kidugásáig eltelt idő; b) a teljes test (fej-kloáka régió) 

megjelenésig eltelt idő; c) a megfigyelés alatt történő, négyzetrácsok közti váltások száma. A 

kockázatvállalás (fejkidugás és előmerészkedés) látencia-változó, így az alacsony értékek magas 

kockázatvállalást jelölnek. Az ábra átlagokat ± 95%-os konfidencia intervallumokat jelenít meg. 
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A felnőttek viselkedésén futattott GLM-ek alapján a nagyobb egyedek 

exploratívabbak (F1;35 = 6,69; P = 0,014), a parazitákkal fertőzöttek felfedezőkészsége 

viszont alacsonyabb (F1;35 = 6,63; P = 0,015). A nagyobb hímek és a külső paraziták 

nélküli hímek gyorsabban fedezik fel környezetüket mint a kisebb vagy fertőzött egyedek 

(9-10. ábrák). A felnőtt hímek viselkedését más magyarázó változó nem befolyásolta, a 

nem szignifikáns hatások a Függelékben találhatók táblázat formájában. 

A fiatalok esetében a GLMM-ek a kockázatvállalás esetében az ivar marginális 

szignifikáns hatását mutatták (F1;89,5 = 3,84; P = 0,053), mivel a nőstények több 

kockázatot vállaltak (legkisebb négyzet átlagok + standard hiba: hímek: 0.19 ± 0.14; 

nőstények: -0.2 ± 0.15). A család hatása szignifikáns volt a felfedezőkészség esetében (Z 

= 2,05; P = 0,04). A fiatalok viselkedését más magyarázó változó nem befolyásolta, a 

nem szignifikáns hatások a Függelékben találhatók táblázat formájában. 

 

 

9. ábra. Felnőtt hím zöld gyíkok (Lacerta viridis) explorációja (modell reziduálisok) és mérete 

(SVL, mm) közötti összefüggés. 
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10. ábra. Felnőtt hím zöld gyíkok (Lacerta viridis) ektoparazita fertőzöttsége és explorációja 

(modell reziduálisok) közötti összefüggés. Az ábra átlagokat ± 95%-os konfidencia 

intervallumokat jelenít meg. 

 

I./5.3 A viselkedés öröklődése 
 

Egyik viselkedési változó esetében sem volt kimutatható szigifikáns heritabilitás. Ez 

kizárólag a hím utódokat figyelembe véve is igaz (fejkidugás: R2 = 0,016, F1;15= 0,23, P= 

0,64; előmerészkedés: R2 = 0,08, F1;15= 1,19, P= 0,29; kockázatvállalás PC: R2 < 0,001, 

F1;15= 0,007, P= 0.94; exploráció: R2 = 0,019, F1;5= 0,08, P= 0,8), valamint, ha minden 

utódot együttesen vizsgáltam (fejkidugás: R2 = 0,002, F1;22= 0,05, P= 0,82; 

előmerészkedés: R2 = 0,04, F1;22= 0,89, P= 0,36; kockázatvállalás PC: R2 = 0,037, F1;22= 

0,8, P= 0,38; exploráció: R2 = 0,25, F1;8= 2,28, P= 0,18). 
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I./6 Diszkusszió 
 

A legfontosabb eredmény, hogy a zöld gyík-személyiség erősségére az életkor 

valószínűsíthetően befolyással van. Az egy viselkedésen belüli konzisztenciát (állati 

személyiség) figyelembe véve mind a felnőtt hímek, mind a fiatal egyedek konzisztensek 

voltak kockázatvállalásuk és explorációjuk tekintetében, azonban a fiatalok viselkedési 

konzisztenciája mindkét viselkedés esetében szignifikánsan magasabb. Másrészt, a 

különböző viselkedések közötti konzisztencia (viselkedési szindróma fenotipikus 

korrelációval becsülve) esetében ellenkező trend mutatható ki: a kockázatvállalás és 

exploráció csak a felnőtt hímeknél korrelált. A laborban született fiatalok exploratívabbak 

voltak szüleiknél. A hímek szexuális jelzéseinek erőssége és viselkedési típusuk között 

nem volt kimutatható összefüggés. A nagyobb (=öregebb) és külső parazitáktól mentes 

hímek azonban társaiknál exploratívabbnak bizonyultak. A fiatalok esetében egy gyenge 

trend a nőstények megnövekedett kockázatvállalására utal. Végül pedig, az apa-utód 

regresszió alapján a viselkedési típus heritabilitása nem volt kimutatható. 

 

I./6.1 Viselkedési konzisztencia 
 

Az eredmények alapján felnőtteknél a fejkidugás és az exploráció, a fiatal egyedeknél 

a kockázatvállalás és az exploráció nevezhető szignifikánsan konzisztensnek. A 

kimutatott repetabilitási értékek (rs = 0.37 – 0.84) átlagosak-magasak (ld. Bell et al. 

2009). Mivel az utódoknál magas konzisztencia mutatható ki, a zöld gyíkok esetében az 

állati személyiség valószínűsíthetően a születéstől fogva jelen van, vagy közvetlenül azt 

követően alakul ki. A viselkedési típus genetikai meghatározottsága nagyon valószínű, 

főleg a felfedezőkészség esetében, ahol a családok szignifikánsan különböztek, de az 

anyai- és generációkon átívelő környezeti hatások fiatalok viselkedésére gyakorolt hatása 

nem zárható ki teljesen (Lynch & Walsh, 1998). 

Ezzel szemben a viselkedési típus heritabilitását nem sikerült kimutatni, habár ebben 

az esetben ez az eredmény csak az erős, korfüggetlen genetikai hatások kizárására 

alkalmas, mivel az utódok viselkedése nem az apjukkal megegyező életkorban és 

élethelyzetben lett tesztelve. A fiatal gyíkok apjuknál szignifikánsan konzisztensebbnek 

bizonyultak. Irodalmi adatok alapján az ilyen összehasonlítások meglehetősen ritkák. 

Dzieweczynski és Hebert (2013) sziámi harcoshalaknál (Betta splendens) az itt 

bemutatott eredményekkel ellenkező mintázatot találtak, bár a két kutatást nehéz volna 
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közvetlenül összevetni, mivel ők vegyszeres kezelés (17α - etinilösztradiol) viselkedésre 

kifejtett hatását vizsgálták, míg ebben a kísérletben nem manipuláltam a gyíkok 

viselkedését. 

Eredményeim alapján az idő előrehaladtával a viselkedésen belüli konzisztencia 

erőssége csökken. A viselkedési szindróma esetében viszont ellentétes mintázat 

érvényesül, mivel a fiatal állatoknál nem volt kimutatható kockázatvállalás-

felfedezőkészség összefüggés, csak a felnőtt hímeknél volt erősnek tekinthető kapcsolat 

(fejkidugás–exploráció: rS = 0.34; előmerészkedés–exploráció: rS = 0.49; az átlagos 

korreláció 0,19 körül van, ld. Garamszegi et al., 2012). Ez az eredmény arra utal, hogy a 

viselkedési korreláció az egyedfejlődés alatt alakul ki, potenciálisan különböző 

viselkedéseket együttesen befolyásoló környezeti hatások eredményeként. Ez a 

mechanizmus gyakori lehet a természetben, mivel hasonló mintázatot már kimutattak 

pókoknál is (Sweeney et al., 2013). Ragadozó- és fajtárs jelenlétére nézve naiv, 

laboratóriumban nevelt fiataloknál a viselkedési szindróma kutatása sokkal ritkább 

(Urszán et al. 2015a). Meg kell jegyeznem, hogy az itt alkalmazott módszer esetében nem 

volt lehetséges az egyedek közötti- és egyeden belüli viselkedési korreláció elkülönítése 

(ld. Dingemanse et al., 2012), így csak fenotipikus viselkedési korrelációról beszélhetünk 

és nem szorosabb értelemben vett viselkedési szindrómáról. A viselkedési konzisztencia 

valószínűsíthető korfüggőségére legalább két magyarázat adható: (1) az egyedi 

viselkedés változik az egyedfejlődés során, vagy (2) bizonyos egyedek fenotípus-függő 

mortalitás révén kiszelektálódnak a populációból. Azonban ahhoz, hogy pontosan meg 

lehessen határozni a domináns mechanizmus szerepét, további vizsgálatok szükségesek 

(ld. Bell & Sih, 2007, ahol mindkét mechanizmus együttes hatása kimutatható volt). 

Természetesen nem lehet kizárni a megtapasztalt környezet egészen rövid távon 

jelentkező, személyiséget erősítő hatását, azonban az, hogy a sztenderdizált környezet 

(labor) indukáljon nagyfokú viselkedési különbségeket, kevésbé valószínű. 

Mivel a vizsgálat nagyon rövid időintervallum alatt (4 nap) zajlott, felmerülhet a 

kérdés, mennyire megbízhatóak az állati személyiség meglétére vonatkozó becslések, 

mivel nem biztos, hogy a detektált viselkedési konzisztencia hosszú távon fennálló egyedi 

viselkedési különbségeket tükröz. Nem lehet teljes mértékben elvetni ezt a szcenáriót, 

azonban a rövidtávon kimutatott konzisztencia is állati személyiségként értelmezhető egy 

bizonyos kontextusban, viszont ezeknek a mintázatoknak a rövidtávú meglétét valóban 

nem lehet hosszú távra kiterjeszteni (pl. teljes élethosszra). További érv az eredmények 

biológiai validitása mellett, hogy a kísérletek kontrollált laboratóriumi körülmények 
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között, megfelelő időtartamú akklimáció után zajlottak, így az esetleges közvetlen 

környezeti hatások kizárhatóak. Az eredményül kapott viselkedésbeli különbségek a 

felnőtt hímek esetében jól reprezentálják a rövid és szinkronizált szaporodási periódust 

(Václav et al., 2007), míg a fiatalok születésüktől fogva kontrollált környezetben lettek 

tesztelve. 

 

I./6.2 Viselkedési típus 
 

Az eredmények a kockázatvállalásban szignifikáns habituációra utalnak, ugyanis a 

gyíkok a második viselkedési teszt során kockázatvállalóbbak voltak. Emellett a 

felfedezőkészség esetében életkorbeli különbségek figyelhetőek meg, a fiatalok 

gyorsabban fedezik fel az új környzetet mint a felnőttek. A felnőttek és a fiatalok 

viselkedése azonos térbeli skálán volt tesztelve (5cm × 5cm négyzetrács a 

felfedezőkészségnél és hasonló méretű start-doboz kockázatvállalásnál), ami torzíthatna, 

de mivel a fiatalok voltak a gyorsabb felfedezők, ezért ez az eredményeket csak erősíti. 

A bátortalanság-merészség (shyness-boldness) kontinuum mentén megfigyelhető, 

egyedfejlődés során történő eltolódását más fajoknál, pl. fogaspontyoknál (Kryptolebias 

marmoratus; Edenbrow & Croft, 2011) és tücsköknél (Gryllus assimilis; Hedrick & 

Kortet, 2012b) is dokumentálták. Ez a mintázat életmenet perspektívába helyezve jól 

értelmezhető (Roff, 1992; Stearns, 1992): azokban a rendszerekben, ahol a ragadozók 

által okozott mortalitás jelentős, a gyors növekedés fiatal korban jó stratégia a minél 

korábbi szaporodóképesség (Civantos & Forsman, 2000; Civantos et al., 2010), valamint 

a méret-limitált ragadozókkal szemben hatásos méretküszöb eléréséhez (Civantos & 

Forsman, 2000). A szaporodóképesség elérése után viszont már a következő szaporodási 

eseményig történő túlélés lesz a rátermettség növelésének kulcsaspektusa. A 

növekedéshez szükséges energiaszint biztosítása a táplálékkeresési és fogyasztási ráta 

növelésével érhető el a legegyszerűbben (Biro & Stamps, 2008) ez pedig általában a 

megnövekedett aktivitáshoz, kockázatvállaláshoz köthető (Brodin & Johansson, 2004; 

Biro & Stamps, 2008). Elképzelhető, hogy fiatalok számára a merészebb stratégia 

előnyösebb, hogy a növekedési rátájukat növeljék, míg az ivarérett hímek számára a 

kockázatkerülő viselkedés az optimális. Az itt kimutatott egyedfejlődési eltolódás mögött 

megint csak az egyedi változás, vagy a fenotípus-függő kiszelektálódás bújhat meg, de a 

rendelkezésre álló adatsor alapján a kettő elválasztása nem lehetséges. Nem lehet teljes 

bizonyossággal elvetni, ahogy a viselkedési konzisztenciánál már utaltam rá, hogy a 
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detektált mintázatok esetleg a fejlődési környezet, nem pedig az életkor hatását tükrözik. 

Ugyanakkor a környezet hatása a felnőttek viselkedésében is meg kellett volna 

nyilvánulnia, főleg ha figyelembe vesszük az akklimációs időszak hosszát. 

Korábbi eredmények arra utalnak, hogy a szaporodási időszak alatt a hím zöld 

gyíkoknál kialakuló torokfolt UV komponense nagyon fontos jelzője a hímek 

eredményességének a párválsztás (Bajer et al. 2010) és hím-hím összeütközések során 

(Bajer et al. 2011), emellett összetett őszinte jelzésnek tekinthető (Bajer et al. 2012; 

Molnár et al. 2013, 2012). A várakozásaimmal szemben, nem sikerült összefüggést 

kimutatni a színezeti jelzések és viselkedési típus között. Ez az eredmény nem feltétlenül 

általánosítható a faj egészére, mivel a szexuális jelzések információtartalma különbözhet 

populációk között, valamint évek között, ugyanazon a populáción belül is (Bajer et al., 

2012). További, szociabilitást és agressziót célzó vizsgálatokra van szükség a kérdés 

tisztázásához. 

A szexuális jelzésektől eltérően sikerült összefüggést kimutatni a személyiség és 

egyéb, rátermettség-kapcsolt bélyegek között. A nagyobb hímek és a kullancsoktól 

mentes hímek gyorsabban fedezték fel környezetüket mint a kicsi, vagy parazitával 

fertőzött társaik. A gyorsan exploráló egyedeknek valószínűleg nagyobb mozgási 

aktivitással bírnak, rövidebb időre van szükségük környezetük felderítéséhez, így 

proaktív viselkedési típussal jellemezhetők (Koolhaas et al., 1999; Sih et al., 2004). Egy 

alternatív megközelítés szerint, ezek a gyorsan exploráló egyedek valójában felületesek, 

egy adott területegységről származó információk összegyűjtésével kevesebb időt töltenek 

el (Careau et al., 2009). Ha a környezet nagyon produktív, vagy jobban prediktálható, 

akkor a szelekció az ilyen felületes explorációt részesítheti előnyben (Careau et al., 2009). 

Az explorációnak természetesen vannak költségei is, példának okáért a megnövekedett 

predáció (Lima & Dill, 1990; Biro et al., 2004) és a parazitafertőződés nagyobb 

valószínűsége (Barber & Dingemanse, 2010; Kortet et al., 2010). Jelen esetben a nagyobb 

(= öregebb [a hüllők egész életükben növekednek, ld. Shine & Charnov (1992) és 

Kozlowski (1996)]) és parazitafertőzéstől mentes hímek exploratívabbak voltak. Jelen 

tanulmány korrelatív jellegét figyelembe véve az ok-okozati viszony megállapítása nem 

lehetséges. A méret tekintetében feltételezhető, hogy a gyors/felületes felfedezők 

viselkedési stratégiájuk révén költségeikhez mérten több előnyhöz jutottak, így túlélésük 

jobb és nagyobbra nőnek; alternatívaként elképzelhető, hogy az öregebb hímek gyorsabb 

felfedezőkké válnak. A parazitafertőzés esetében is hasonló alternatívák játszhatnak 

szerepet, vagyis a hatékonyabb immunrendszerrel bíró egyedek gyorsabban explorálnak, 



51 

 

vagy a már fertőzött egyedek válnak lassabb felfedezőkké fertőzöttségük okán. A tény, 

hogy a rátermettséggel / egyedi állapottal kapcsolatba hozható bélyegek és a személyiség 

között csak a felnőtt hímeknél volt összefüggés, arra utal, hogy a kapcsolat valószínűleg 

egyedfejlődés későbbi szakaszában alakul ki, vagy a mintázatot fenotípus-függő 

szelekció hozza létre, és feltehetően időszakosan változó szelekciós erők tartják fenn a 

populációban megfigyelhető viselkedési változatosságot. Természetesen a környezeti 

hatások potenciális szerepét ez esetben sem lehet teljesen kizárni. A fiatalok esetében egy 

gyenge trend volt megfigyelhető, amely arra utal, hogy a nőstények kockázatvállalóbbak, 

mint a hímek. A mintázat értelmezése a jelen keretek között nem lehetséges, de az ivari 

kétalakúság születés utáni hatása a kockázatvállalás erősségére mindenképpen érdekes, 

és további vizsgálatokat érdemlő kérdés. 

 

I./6.3 A viselkedés öröklődése 
 

Habár az exploráció tekintetében a családok szignifikánsan különböztek egymástól, 

az apa-utód regresszió alapján a viselkedési típus nem volt heritábilis. A korábban 

elfogadott nézet szerint a viselkedés nem, vagy csak nagyon kis mértékben meghatározott 

genetikailag, és így a heritabilitása is alacsony (Jones, 1987; Smith & Blumstein, 2008; 

Ariyomo et al., 2013). Ezt alátámasztani látszott, hogy a vadon élő állatok esetében a 

heritabilitás becsült értékei elhanyagolhatónak adódtak a környezeti hatások jelentős 

befolyása miatt (Dingemanse et al., 2002). Mégis, a viselkedés heritabilitását a 

közelmúltban sok faj esetében sikerült igazolni (Dingemanse et al., 2002, 2009; van Oers 

et al., 2005; Sinn et al., 2006; Kralj-Fišer & Schneider, 2012; Ariyomo et al., 2013). Jelen 

kutatás eredményeit ugyan nem lehet a heritabilitás megcáfolásának tekinteni, hiszen az 

apa-utód regresszió módszerének feltétele, a szülői és utód generációk azonos életkora, 

fejlődési környezetének hasonlósága és állapota nem teljesült (ld. Lynch & Walsh, 1998). 

Emellett teljes-testvér (full-sib) családok sem álltak rendelkezésre, és így az api- és anyai 

befektetés nem választható szét egymástól. Ezért zöld gyík esetében a viselkedés 

heritabilitásra vonatkozó kérdések megválaszolásához további, célzott kvantitatív 

genetikai kísérletekre van szükség. Az a tény, hogy a teljes-testvér családok viselkedési 

típusukat tekintve szignifikánsan különböztek egymástól, ígéretes tény ezen jövőbeli 

kutatások szempontjából. Az eredmény arra mindenestre rámutat, hogy nincs olyan 

örökölhető (viselkedési vagy egyéb) komponens, ami a környezettől függetlenül 

kifejeződik. 
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I./6.4 Összefoglalás 
 

Összefoglalva, a zöld gyíknál mindkét vizsgált viselkedés esetében sikerült az állati 

személyiség meglétét kimutatnom. Eredményeim arra utalnak, hogy személyiség 

erőssége az ivaréréssel csökken, illetve a személyiség és rátermettséget jelző bélyegek 

közötti kapcsolat az életkor előrehaladtával alakul ki. A viselkedési szindrómákat jelző 

fenotipikus korreláció csak a felnőtt állatokban volt kimutatható, ami arra utal, hogy bár 

a személyiség, genetikai- vagy anyai hatások miatt, már nagyon korai életkortól fogva 

jelen van a gyíkokban, a viselkedések közötti kapcsoltság (viselkedési szindróma), 

feltehetően a fenotipikus plaszticitás hatására, később alakul ki. 

 

II. Viselkedési konzisztencia és egyedi állapot-jelző 

karakterek kapcsolata felnőtt hím Iberolacerta cyreni 

gyíkoknál 
 

II./1 Kérdések 
 

I. cyreni esetében a bevezető korrelatív vizsgálat a zöld gyíkokkal végzetthez 

hasonlóan zajlott, azonban kizárólag felnőtt hímeket fogtam be, és ezeknél teszteltem az 

aktivitás és kockázatvállalás konzisztenciáját, illetve ennek egyedi állapottal mutatott 

kapcsolatát. Ennél a fajnál a vizuális kommunikációban részt vevő jelzések pontos 

szerepe kevéssé kutatott, ezért vizsgálataimban nem ezek, hanem a gyíkoknál az egyedi 

állapotot tükröző morfológiai bélyegek konzisztenciával való kapcsolatát vizsgáltam. A 

test- és fejméret döntő befolyással van a hímek dominancia viszonyaira, emellett a 

végtagok hossza szintén a rátermettséget tükröző bélyegnek tekinthető (Roff 1992; 

Bauwens et al., 1996; Gvozdik & Van Damme, 2003). Továbbá, a femorális pórusok 

száma és aszimmetriája – a zöld gyíkhoz hasonlóan – fontos minőségjelző bélyegként 

funkcionál a hím-hím párharcok és a párválasztás során (López et al., 2002). 

Az egyedi állapotot tükröző morfológiai karakterek mellett a vérparazitafertőzés 

viselkedési konzisztenciával mutatott összefüggéseit is megvizsgáltam. Korábbi 

vizsgálatok kimutatták, hogy a Haemogregarinidae családba tartozó, vörösvértesteket 

megtámadó egysejtűekkel való fertőzöttség mértéke kapcsolatban áll az I. cyreni egyedek 

kondíciójával, egyedi állapotával (Amo et al., 2004). Mivel ezek a paraziták negatív 

hatással vannak a gazdaszervezet rátermettségére, de nem pusztítják el azt (Veiga et al., 
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1998; O’Dwyer et al., 2004; Bouma et al., 2007), a gazda viselkedésére gyakorolt 

közvetett hatásuk feltételezhető (Barber & Dingemanse, 2010; Kortet et al., 2010). 

 

II./2 Adatgyűjtés 
 

2013 júniusának elején 24 adult hím I. cyrenit fogtam be a Puerto de Navacerrada 

területén élő populációból. A befogást követően a gyíkok különböző morfológiai 

karaktereit lemértem és vért vettem tőlük a vérparazita (Haemogrearinidae) fertőzöttség 

intenzitásának megállapításához. A zöld gyíkoknál már ismertetett módon, digitális 

tolómérővel mértem az SVL-t, fejméreteket (FeH, FSz, FM és állkapocsszélesség [ÁSz]) 

és a hátsó végtagok hosszát, 0,01 mm pontossággal. Az állatok fejméretét jellemző 

változókon PCA-t futtattam, amelynek eredménye egyetlen főkomponens volt 

(magyarázott variancia = 66%, loading > 0.67); a statisztikai analízis során ezt használtam 

a fejméretet leíró változóként. A hátsó végtag hosszának jellemzéséhez megmértem a bal- 

és jobboldali combcsont és lábszárcsont hosszát, majd ezek egyedenként vett átlagértékeit 

összeadtam. Mivel a fogság ideje alatt az állatok ad libitum táplálkozhattak (ld. alább), a 

statisztikai elemzés során a testsúlyt, mint magyarázó változót nem használtam a végső 

modellben (a változó hozzáadása a modellhez nem eredményezett szignifikáns változást). 

A vérvételhez 25-G inzulin fecskendőket használtam. A vért az állatok hasfalában, a bőr 

alatt futó vénákból vettem. Ez a módszer nem okozott sem tartós sérülést, és mivel a 

vérvétel az akklimációs időszak előtt történt (ld. alább), vélhetően abnormális 

viselkedésváltozást sem. A vért 60 µl-es hematokrit kapillárisokkal fogtam fel (VWR 

International Ltd., Debrecen, Magyarország), majd vérkeneteket készítettem. A keneteket 

szobahőmérsékleten alvadásig hagytam száradni, majd metanollal fixáltam és festettem. 

A vérparazita fertőzöttség intenzitásának becslése a vörösvértestszámra korrigálva 

történt, a Molnár és munkatársai (2013) által javasolt módszerrel. 

Az állatok a befogási helyüktől öt kilométerre található „El Ventorrillo” 

kutatóállomás területén, szabadtéri körülmények között kerültek elhelyezésre. Minden 

egyed számára külön, átlátszatlan műanyagból készült lakódoboz volt biztosítva (56,5 cm 

× 36,5 cm × 31,4 cm; hosszúság, szélesség, magasság). A dobozok aljára kókuszrost 

került, továbbá búvóhely gyanánt üreges téglákat helyeztem be éjszakára. A kísérletek 

szünetében a dobozokat fémhálóval terítettem le, hogy a gyíkokat védjem a potenciálisan 

rájuk vadászó madaraktól (pl. szajkók). A kísérletek megkezdése előtt 10 nap akklimációs 

időt biztosítottam. Az állatok számára a fogság teljes ideje alatt vizet és táplálékot 
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(házitücsök, Acheta domestica; csótány, Blatta lateralis) délutánonként (14:00 óra után, 

a viselkedési tesztek végeztével) biztosítottam. A megmaradt táplálékállatokat este 

eltávolítottam, ennek következtében minden egyed számára kb. öt óra táplálékszerzési 

idő volt biztosítva. Így másnap reggelre az állatok feltételezhetően éhesek voltak és 

beindult a (táplálkozási) aktivitásuk. A kísérletek végeztével minden egyedet szabadon 

engedtem a befogás helyén. 

 

II./3 Viselkedési tesztek 
 

A gyíkok aktivitásának és kockázatvállalásának tesztelésére 2013 június 13 és 25 

között, derült, szélcsendes napokon került sor (június 19. kimaradt a rossz időjárás miatt). 

A megfigyelések minden második napon történtek, hogy a kockázatvállalási tesztekkel 

járó stressz utólagos hatását minimális szinten tartsam. 

Az aktivitást öt alkalommal mértem az állatok lakódobozában, délelőtt 11:15 és 

délután 12:15 óra között. Webkamerák (LifeCam HD-3000, Microsoft Co., Redmond, 

WA, USA) és videokamerák (Panasonic HC-V100, Panasonic Co., Kadoma, Oszaka, 

Japán) használatával egy órás videofelvételeket készítettem az állatok mozgási 

aktivitásáról. Az állatok mozgását MATLAB (MathWorks, Natick, MA, USA) program 

segítségével elemeztem. A feldolgozás során minden felvételből 30 percet használtam, 

ezek három, 10 perces intervallum (0-10 perc, 25-35 perc, 50-60 perc) összegeként álltak 

össze. Az aktivitást az állatok által ez idő alatt megtett teljes távolság jellemezte (Réale 

et al., 2007). Az adatokat log10 alapú átalakítással normalizáltam. 

A kockázatvállalást hat alkalommal teszteltem az aktivitás mérése után, 

délutánonként 12:30 és 14:00 óra között. A kockázatvállalást a zöld gyíkoknál ismertetett 

módhoz hasonlóan előbújási látencia módszerével mértem, azonban számos újítást 

alkalmaztam. A teszt az állatok megfogásával és fehér színű, eltávolítható kartonnal lezárt 

start dobozba helyezésükkel (11,2 cm; 7,3 cm; 5,4 cm; hosszúság, szélesség, magasság) 

vette kezdetét, melyet egy az állatok számára ismeretlen, potenciálisan veszélyes 

környezetbe helyeztem át. Az ismeretlen környezetet 11, fekete műanyag aréna 

reprezentálta (36,5 cm; 22,4 cm; 25 cm, hosszúság, szélesség, magasság). Öt perces 

akklimáció után eltávolítottam a start dobozt lezáró kartont. Az állatok viselkedéséről tíz 

perces videofelvételeket készítettem, melyek kielemzése során azt mértem, hogy mennyi 

idő telik el az állatok fejének kidugása és teljes előmerészkedésükig (fej-kloáka régió). 

Mivel egyszerre csak 11 állatot tudtam tesztelni, ezért a kísérlet három körben került 



55 

 

kivitelezésre, az egyedek napi sorrendjéről és pontos elhelyezéséről randomizálással 

döntöttem. Az arénákat és start dobozokat minden kör után vízzel és detergens alapú 

tisztítószerrel elmostam, hogy a legutóbbi állat hátrahagyott szaganyaga ne befolyásolja 

a következő egyed viselkedését. A tíz percnél tovább a búvóhelyükön maradó egyedek 

(13 gyík, az összes mérés 54%-a) extrém kockázatkerülő viselkedési stratégiát folytatnak, 

így kihagyásuk a statisztikai analízisekből nem indokolható, azonban maximum értéket 

adva nekik (600 mp), a cenzorált adatstruktúra miatt mesterséges konzisztencia kerül a 

viselkedésbe. A problémát a zöld gyíkoknál ismertetett módon (ld. I./3 alfejezet) random 

rangok szétosztásával és a Rankit-normalizálással hidaltam át. 

 

II./4 Statisztikai feldolgozás 
 

Mivel a kísérletek megkezdése előtt tíz nap akklimáció volt biztosítva az állatok 

számára és a tesztek között egy napot mindig kihagytam, ezért elviekben a viselkedési 

habituációnak minimálisnak kellett lennie. Ennek ellenőrzésére az R programcsomag 

lme4 könyvtára által nyújtott statisztikai módszereket használtam (R Development Core 

Team, 2016; Bates et al., 2015). Mindkét viselkedés esetében random tengelymetszet – 

random meredekség lineáris kevert modelleket építettem, amelyekben az adott 

viselkedési változót használtam válaszváltozóként, míg a kísérletek z-transzformált 

sorrendjét random meredekségként, az egyedet pedig random tengelymetszetként vittem 

a modellbe. Egyik viselkedés esetében sem volt kimutatható habituáció (aktivitás: t = -

1.62, P = 0.11; kockázatvállalás: t = 0.001, P = 0.99), mint ahogy az egyedi viselkedési 

trendek (slope) között sem volt szignifikáns eltérés (aktivitás: χ2 = 2.33, P = 0.13; 

kockázatvállalás: χ2 = 1.33, P = 0.25). 

A viselkedési variancia komponenseinek szétválasztásához kétutas kevert 

modelleket (BMM) használtam (Dingemanse & Dochtermann, 2013), melyek felépítése 

az MCMCglmm könyvtár alkalmazásával történt (Hadfield, 2010). Ez a módszer Bayes-

féle modellillesztést alkalmaz, mely 1 300 000 iterációt futtat, 300 000 burn-in 

periódussal és minden 1000-ik iterációnál mintázza a Markov láncot. A modellben a két 

viselkedés volt a válaszváltozó, ezen kívül csak az egyed (intercept), mint random faktor 

szerepelt. Az aktivitásban és kockázatvállalásban megfigyelhető, egyeden belüli 

viselkedési konzisztenciát repetabilitásként értelmeztük. Mivel a fenotipikus korreláció 

önmagában nem jelenti a viselkedési szindróma jelenlétét (ld. 1.3 alfejezet), ezért ezt 

szétbontottam egyeden belüli- és egyedek közötti korrelációra (Dingemanse et al., 2012; 
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Dingemanse & Dochtermann, 2013; Garamszegi et al., 2013). Az eredményeket a 

repetabilitás becsléseként, egyeden belüli- és egyedek közötti korrelációs koefficiensként 

és az ezekhez tartozó  95%-os konfidencia intervallumukként adtam meg. 

Mivel nem sikerült szignifikáns viselkedési szindrómát kimutatni (ld. II./5.1), az 

elemzések fennmaradó részében az egyedi viselkedésre koncentráltam. Mind az aktivitás, 

mind a kockázatvállalás repetábilisnak bizonyult (ld. II./5.1), ezért ezek egyed-specifikus 

mérőszámaival, mint az egyedi viselkedés egyes aspektusait megbízhatóan tükröző 

bélyegekkel dolgoztam. A statisztikai analízis során a viselkedési típust (egyedi 

viselkedési átlag) alkalmaztam az állati személyiség leírásához. Viselkedésenként GLM-

et futtattam, melyekben az egyes viselkedések voltak a válasz-, míg az SVL, relatív 

fejméret, a végtagok relatív hossza, femorális pórusok száma és a vérparazita-fertőzés 

intenzitása a magyarázó változók. A zöld gyíkoknál ismertetett módon relatív változókat 

(SVL-re korrigált regresszió reziduálisok) használtam a multikollinearitás elkerülése 

végett. A variációs infláló faktorokon (VIF) alapuló modelldiagnosztika nem jelzett 

multikollinearitást (minden VIF < 1,24). A GLM-eket interakciók mellőzésével 

építettem. Mivel a backward stepwise modellegyszerűsítés alkalmazása nem okozott 

kvalitatív változást az eredményekben, ezért az eredeti modellstruktúrán alapuló 

eredmények használata mellett döntöttem. 

 

II./5 Eredmények 
 

II./5.1 Viselkedési konzisztencia 
 

Mind az aktivitás, mind a kockázatvállalás szignifikáns repetabilitást mutatott 

(aktivitás: r = 0,69; 95% CI intervallum = 0,51 – 0,8; kockázatvállalás: r = 0,22; 95% CI 

intervallum = 0,11 – 0,41). A viselkedések között nem volt kimutatható szignifikáns 

egyedek körözötti korreláció (r = -0,15; 95% CI intervallum = -0,61 – 0,24, N = 24), így 

nem beszélhetünk aktivitás-kockázatvállalás szindrómáról. Egyeden belüli korreláció 

sem volt kimutatható (r = 0,01; 95 % CI intervallum = -0,2 – 0,19, N = 24). 

 

II./5.2 Viselkedési típus 
 

Egyik magyarázó változónak sem volt hatása az aktivitásra (4. táblázat). A 

vérparazita fertőzöttség mértéke viszont szignifikáns befolyással volt a 
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kockázatvállalásra, a fertőzöttebb egyedek ugyanis kockázatvállalóbbnak bizonyultak (t 

= -3,3; P = 0,004, r = -0,61; 95% CI = -0,79 – -0,23, N = 24) (11. ábra). A többi magyarázó 

változó nem volt hatással a kockázatvállalásra. 

 

 Aktivitás Kockázatvállalás 

SVL -0,62 (0,55) -0,45 (0,66) 

Relatív fejméret -0,52 (0,61) -0,32 (0,75) 

Relatív lábméretek 1,21 (0,24) -0,42 (0,68) 

Femorális pórusok száma 0,6 (0,56) -1,42 (0,17) 

Parazitafertőzés intenzitása 0,77 (0,45) -3,3 (0,004) 

 

4. táblázat. Az általános lineáris modellek eredményei. A táblázat a t statisztika eredményeit 

(nevező szabadságfoka = 1; számláló szabadságfoka = 23) és szignifikanciájukat (zárójelben) 

mutatja be. A szignifikáns eredmények vastagon szedettek. 
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11. ábra. Felnőtt hím Iberolacerta cyreni gyíkok kockázatvállalása és vérparaztiákkal 

(Haemogregarinidae) fertőzöttségének intenzitása közötti összefüggés. A parazitafertőzés 

intenzitását a vörösvérsejt számra korrigált parazitaszám reprezentálja. A kockázatvállalás 

értékeket (látencia változó) -1-gyel szoroztam, az összefüggés érthetőbb interpretálása 

érdekében, így az alacsony értékek alacsony kockázatvállalást jelölnek. Mindkét változó 

normálizált eloszlású. 

 

II./6 Diszkusszió 
 

A kutatás két fő eredménye a következő: felnőtt hím I. cyreni gyíkokban sikerült 

szignifikáns aktivitás és kockázatvállalás személyiséget kimutatni, valamint az állatok 

kockázatvállalása erős összefüggést mutatott a vérparazita-fertőzöttség intenzitásával. 

 

II./6.1 Viselkedési konzisztencia 
 

Egyedeken belül mind az aktivitás, mind a kockázatvállalás repetábilisnak bizonyult. 

Az aktivitás konzisztenciája erősnek (r = 0.68), míg a kockázatvállalás konzisztenciája 

alacsonynak (r = 0.22) tekinthető (ld. Bell et al. 2009). A szignifikáns viselkedésen belüli 

konzisztenciára utaló eredmények ellentére nem sikerült szignifikáns viselkedési 
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szindrómát kimutatni, mivel az erre utaló egyedek közötti korrelációs koefficiens 

alacsonynak bizonyult és nem különbözött szignifikánsan a nullától. Ezek az eredmény 

megerősítik az elképzelést, hogy a viselkedési konzisztencia különböző megnyilvánulásai 

(viselkedésen belül és viselkedések között) különálló, független jelenségek (Garamszegi 

& Herczeg, 2012; Jandt et al., 2013)  

 

II./6.2 Viselkedési típus 
 

A Haemogregarin vérparazitákkal fertőzött I. cyreni hímek kockázatvállalóbbak 

voltak, mint az egészséges fajtársaik. Ezek a paraziták a nyakörvösgyíkokban gyakoriak 

(ld.. Molnár et al. 2013; Garrido et al., 2014), de egy sor más gerincesben, így halakban, 

kétéltűekben, madarakban és egyéb hüllőkben is előfordulnak (Smith et al., 1994; Caudell 

et al., 2002; Lainson et al. 2003). A Haemogregarin-fertőzés enyhe hatással van a gazdára 

nézve, habár a paraziták a hematokrit szintet csökkentik, ami az alacsony hemoglobin 

koncentráció és az izmok elégtelen oxigénellátása miatt egy sor élettani és viselkedésbeli 

változással jár együtt (ld. (Veiga et al., 1998; O’Dwyer et al., 2004). Általánosságban 

elmondható, hogy a parazitizmus és kockázatvállalás között számos mechanizmus révén 

jöhet létre pozitív kapcsolat (Kortet et al., 2010; Poulin, 2013). Példának okáért, a fertőzés 

nagy intenzitása miatt az alacsony jövőbeli reproduktív potenciállal bíró egyedek magas 

kockázatvállalással az aktuális szaporodási sikerük maximalizálására törekedhetnek 

(befektetésvédelem elve, Clark, 1994). Továbbá, az aktív és kockázatvállaló stratégiát 

folytató egyedek nagy eséllyel fertőződnek meg parazitákkal és/ vagy csökken 

immunrendszerük védekezőképessége, mely megnövekedett fertőzési intenzitást 

eredményez. A vizsgálat korrelatív volta miatt a két hipotézis között nem lehet választani. 

Mindenesetre a gazda egészségi állapotára erősen negatív hatással lévő fertőzést okozó 

paraziták várhatóan a viselkedési aktivitás csökkenését okozzák, míg az enyhe egészségi 

kockázatokat okozó paraziták mellett a kockázatvállalás magas maradhat. Ezt a hipotézist 

egy nemrégiben publikált, 44 madárfajt összehasonlító tanulmány is megerősíti (García-

Longoria et al., 2014), összhangban az itt bemutatott eredménnyel. A Haemogregarin-

fertőzés I. cyreni esetében a szaporodási időszak alatt negatívan befolyáslja a kondíciót, 

míg a szaporodási időszakon kívül nem (Amo et al., 2004); ez az ellentétes mintázatot 

valószínűleg a szaporodási időszak alatt megemelkedett tesztoszteron szint befolyásolja. 

Mivel a gyíkok a Haemogregarin egysejtűek végső gazdái, a gazda viselkedésének 

adaptív manipulálása valószínűtlen, habár közismert, hogy a paraziták közvetetten, 
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patológiai folyamatok révén is sokrétű befolyással bírnak a viselkedésre (Hammond-

Tooke et al., 2012; Poulin, 2013). 

Az aktivitás magas repetabilitást mutatott, erős személyiséget jelezve. Viszont egyik 

vizsgált magyarázó változó sem volt hatással a gyíkok aktivitására. Az ismerős 

környezetben mért mozgási aktivitás erős fiziológiai kontroll alatt állhat, függetlenül a 

vizsgált egyedi változóktól, illetve az élettörténetben megfigyelhető eltérések is 

befolyásolhatják (Réale et al., 2010), melyeket a jövőbeli vizsgálatok során mind 

figyelembe kell majd venni. 

 

II./6.3 Összefoglalás 
 

Az szaporodási időszak alatt konzisztens viselkedési különbségeket (személyiség) 

mutattam ki I. cyreni hímek aktivitására és kockázatvállalására nézve. A vizsgálat 

körülbelül két hetes időintervallumot ölelt fel, az eredmények azonban mindenképpen 

érvényesnek tekinthetők, a rövid és nagy mértékben szinkronizált szaporodási időszakra 

nézve interpretálhatóak. Nem sikerült viselkedési szindrómát kimutatni, ami arra utal, 

hogy az állati személyiség és a viselkedési szindróma egymástól független jelenségek. A 

viselkedési típus tekintetében erős összefüggés volt kimutatható az állatok 

kockázatvállalása és vérparazita-fertőzöttségének mértéke között, ami a 

befektetésvédelem elvével áll összhangban. Azonban, mivel a kísérlet korrelatív, az sem 

zárható ki, hogy a kockázatvállaló hímek viselkedési stratégiájuknál fogva nagyobb 

valószínűséggel fertőződnek meg, mint kockázatkerülő fajtársaik. Eredményeim 

ellentmondani látszanak egy korábbi vizsgálatnak (López et al., 2005), ahol az egészséges 

I. cyreni hímek bizonyultak kockázatvállalónak. Ebben a kutatásban viszont a gyíkok 

viselkedése a saját, természetes környezetükben került felvételezésre, míg esetemben a 

kockázatvállalást egy idegen, potenciálisan veszélyes környezetben teszteltem. A 

különböző szituációk a búvóhely elhagyásának tekintetében nagy valószínűséggel eltérő 

előnyöket és hátrányokat eredményeznek. Továbbá López és munkatársainak (2005) 

következtetései fitohemagglutinin (PHA) teszteken alapultak, aminek biológiai szerepe 

és a Haemogregarin fertőzés közé nem feltétlenül vonható párhuzam. Az I. cyreni 

esetében a kockázatvállalás egyedi eltéréseinek megértéséhez további manipulatív 

kísérletekre van szükség. 
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Manipulatív vizsgálatok 

 

III. A táplálékmennyiség és hőszabályozási lehetőségek 

eltéréseinek hatása ivarérett hím zöld gyíkok 

viselkedési konzisztenciájára 

 

III./1 Kérdések 

 

Az egyedi állapotot tükröző karakterek közül az energiaraktárak állapota több okból 

kifolyólag befolyásolhatja viselkedési stratégiákat: Először is, minden viselkedésnek 

vannak bizonyos mértékű energia-költségei. Másodsorban, különböző viselkedések 

különböző mértékben befolyásolják, hogy az egyed energiát tud-e felvenni, vagy sem. 

Végül, különböző energiaszintek különböző, optimálisnak tekinthető életmenet-

stratégiáknak feleltethetők meg (pl. növekedés vagy szaporodás, jelenlegi szaporodás 

vagy jövőbeli szaporodás), amelyek közvetlenül kapcsolódnak a viselkedési 

stratégiákhoz (Andersson & Höglund, 2012; Careau & Garland, 2012; Mathot & 

Dingemanse, 2015a; Mathot et al., 2014). A befektetésvédelem elve feltételezi, hogy a 

potenciálisan magas jövőbeli reproduktív sikerrel bíró (pl. magas energiaszint miatt) 

egyedeknek érdemesebb elkerülni a kockázatos szituációkat, míg a potenciálisan 

alacsony jövőbeli reproduktív sikerrel rendelkező egyedeknek kockázatvállalónak kell 

lenniük, hogy a szaporodási potenciáljukat megnöveljék (Clark, 1994; Dall et al., 2004; 

Harcourt et al., 2009; Luttbeg & Sih, 2010; Rands et al., 2003; Sih et al., 2015). 

Változó testhőmérsékletű állatoknál az elérhető energiamennyiségen kívül a 

testhőmérséklet is elsődleges fontosságú, mivel ez szabja meg a biokémiai folyamatok 

sebességét. A táplálékszerzésnek, a táplálék feldolgozásának és emésztésének 

befolyásolása révén pedig – végső soron – nagy mértékben hat az egyedi 

teljesítőképességre (Huey & Bennett, 1987; Bauwens et al., 1996; Angilletta et al., 2002). 

A kistestű gyíkok szinte teljes egészében a környezeti hőmérséklethez igazodó 

viselkedésük révén szabályozzák testhőmérsékletüket (Huey & Slatkin, 1976; Van 

Damme & Bauwens, 1991; Bauwens et al., 1996; Herczeg et al., 2006; Stapley, 2006). 

Mindennek ellenére a hőszabályozási lehetőségekben mutatkozó eltérések változó 
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testhőmérsékletű állatok viselkedési konzisztenciájára gyakorolt hatását mindeddig csak 

kevés tanulmány tesztelte (ld. Biro et al., 2010; Briffa, 2013; Nakayama et al., 2016). 

Ebben a kísérletben a táplálékmennyiség (sok vagy kevés) és napozási lehetőségek 

(10 h vagy 3 h) eltéréseinek felnőtt hím zöld gyíkok aktivitásának és kockázatvállalásának 

konzisztenciájára gyakorolt hatását teszteltem. A rövid távú (3-4 hét) kezelések gyíkok 

viselkedésére kifejtett hatását több szinten vizsgáltam: Először is arra szerettem volna 

választ találni, hogy befolyásolják-e a kezelések magát a viselkedési konzisztenciát, 

vagyis a személyiség meglétét/hiányát/erősségét (repetabilitás), ill. a viselkedési 

szindróma kialakulását (egyedek-közötti korreláció) a mintázott populációban és az egyes 

kezelési csoportokban. Másodsorban teszteltem, hogy a kezelések befolyásolják-e a 

viselkedési típust? Végül, befolyásolják-e a kezelések a viselkedési prediktabilitást? 

Mivel a teljes mintában megfigyelhető környezeti változatosság nagyobb, mint az 

egyes csoportokon belül, feltételezhető, hogy a mintázott populációban a viselkedési 

konzisztencia az egyes kezelési csoportokban mérhetőnél erősebb lesz. Továbbá, mivel 

az eddigi kísérletes adatok az optimális környezet viselkedési konzisztenciát erősítő 

hatására utalnak (ld. Lichtenstein et al., 2016; Dingemanse et al., 2004), a kedvező 

kezelési csoportokban (sok táplálék × hosszú napozás) szélsőséges viselkedési stratégiák 

(pl. megnövekedett kockázatvállalás) megjelenése várható, ami nagyobb egyedek közötti 

különbségeket, azaz erősebb konzisztenciát eredményezhet. A viselkedési típusok 

esetében feltételezhető, hogy a befektetésvédelem elvének megfelelően a jobb állapotú 

hímek kockázatkerülő stratégiát folytatnak. A viselkedési prediktabilitásra nézve nem 

állítottam fel hipotézist, mivel attól eltekintve, hogy magas predációs nyomás mellett 

csökkent prediktabilitás várható (Briffa, 2013; Briffa, Bridger, & Biro, 2013), tudomásom 

szerint nem létezik egyéb, általánosnak nevezhető hipotézis. 

 

III./2 Adatgyűjtés 
 

A tápiószentmártoni populációból 38 felnőtt hím egyedet fogtam be 2014. május 6 

és 9 között. Az állatok az ELTE Etológia Tanszékének hőmérséklet-kontrollált 

helyiségében, egyesével kerültek elhelyezésre, átlátszatlan műanyag dobozokban (80 cm 

× 40 cm × 40 cm, hosszúság, szélesség, magasság). A lakódobozokba kókuszrost aljzatot 

terítettem és kisméretű műanyag dobozokat (15 cm × 8 cm × 7 cm, hosszúság, szélesség, 

magasság) biztosítottam búvóhely gyanánt. Az állatok a kísérletek megkezdése előtt 11 

napig akklimálódtak új környezetükhöz. Ez idő alatt táplálék (lisztkukac, Tenebrio 
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molitor) és víz ad libitum, napozási lehetőség pedig 10 órán keresztül volt biztosítva. A 

viselkedési tesztek (ld. alább) kezdete az állatok befogásához volt igazítva, így négy 

csoportot egy-egy nappal eltolva mértem. Egy másik kutatáshoz (Mészáros et al. elbírálás 

alatt) kapcsolódóan vérvétel történt az akklimációs időszak negyedik napján, aminek 

során átlagosan 30 µl vért vettünk az állatok szemzúgából (postorbital sinus). Emellett, a 

8-10. napokon fitohemagglutinin (PHA) tesztet futtattunk. Ezek a módszerek széles 

körben használatosak és dokumentáltan nem fejtenek ki negatív hatást az állatok 

egészségére, vagy viselkedésére (Civantos et al., 2010; Cote et al., 2010). Azonban, hogy 

ez a procedúra biztosan ne legyen hatással az állatok viselkedésére, egy nap „pihenőt” 

biztosítottam a kezelések megkezdése előtt. 

A kezelések a befogástól számított 12. napon vették kezdetüket és 26 napig tartottak. 

A 26. napon – a már említett okokból kifolyólag – ismételten vért vettünk, majd a 30-32. 

napokon újra elvégeztük a PHA teszteket. A viselkedési tesztek a 35. napon, a kezelések 

megkezdése után 23 nappal kezdődtek és 3 napig tartottak. A kezeléseket a viselkedési 

tesztek ideje alatt is folytattam. Mivel a viselkedési tesztek megkezdése előtt 23 nap telt 

el, a kezelések hatásainak akkumulálódásához elegendő idő állt rendelkezésre. 

Az egyedeket random besorolással kerültek a „kevés táplálék” (N = 19), ill. a „sok 

táplálék” (N = 19) csoportokba. A kevés táplálék csoportban lévő gyíkok minden második 

nap kaptak 1 g lisztkukacot, míg az sok táplálék csoport naponta, 5 g lisztkukacot kapott. 

Az etetés mindkét csoportban reggel 08:00-kor történt. Mindkét kezelésen belül az 

állatokat random módon, további két kezelésbe osztottam be: A rövid napozás csoportban 

(N = 20) az állatoknak három óra napozás állt rendelkezésükre 07:00 – 10:00 között, míg 

a hosszú napozás csoportban (N = 18) tíz óra, 07:00 és 17:00 között. A megfelelő 

hőmérsékletet 40 W-os szpotlámpák (OSRAM, Augsburg, Németország) biztosították, 

ezek alatt az aljzat hőmérséklete 36,75 °C (± 4,32 °C [Standard deviáció; SD]) volt. Mivel 

a helyiség hőmérséklete állandó 18 °C (átlag ± SD = 18,14 °C ± 0,46 °C) volt, a gyíkok 

nem tudták elérni a preferált hőmérsékleti tartományukat (31,1-33,6 °C; Rismiller & 

Heldmaier, 1988) a melegítőlámpák nélkül. A fotoperiódust (14:10, nappal:éjszaka) Repti 

Glo 2.0 teljes spektrumú terrarisztikai fénycsövek (Exo Terra, Rolf V. Hagen Inc., Holm, 

Németo.) biztosították, melyek nem bocsátanak ki jelentős mennyiségű hőt. A kezelések 

során egy állat sem pusztult el vagy sérült meg, a kísérlet végeztével mindannyiukat 

szabadon engedtük befogási helyükön. 

Az állatok testsúlyát digitális mérleg segítségével, a kezelések megkezdése előtt 

közvetlenül és a kezelések végén is 0,1 g pontossággal mértem. Ismételt méréses GLM-
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et használtam a táplálékkezelés testtömegre (BW) gyakorolt hatásának tesztelésére. Az 

eredmények alapján a táplálékkezelés befolyásolta a BW változást, míg a napozás 

időtartama nem (ismételt mérés faktor [ismétlés]: F1,34 = 8.03, P = 0.008, η2 = 0.19; 

táplálék × ismétlés: F1,34 = 5.92, P = 0.02, η2 = 0.15; napozás × ismétlés: F1,34 = 0.24, P 

= 0.63, η2 = 0.007; táplálék × napozás × ismétlés: F1,34 = 0.36, P = 0.55, η2 = 0.01). A 

kevés táplálék csoportban az állatok ugyan megőrizték eredeti testtömegüket, viszont a 

sok táplálék csoportban a testtömeg szignifikánsan nőtt. Ennek megfelelően, a kezelések 

a tervezett stresszes – bőséges környezetek helyett inkább normál – bőséges 

környezeteket reprezentálnak. 

 

III./3 Viselkedési tesztek 
 

A viselkedési tesztek június 10-15. között zajlottak. Az állatok aktivitását és 

kockázatvállalását a gyíkok lakódobozában, háromszor teszteltem, egymást követő 

napokon. 

Az aktivitást reggel 07:30 és 08:00 óra között mértem, webkamerák segítségével 

(Microsoft LifeCam HD-3000, Microsoft Corp., Redmond, WA, USA), melyek minden 

másodpercben egy képkockát rögzítettek. A videófelvételek elemzéséhez a szabadon 

letölthető MotionMeerkat programot használtam (Weinstein 2015). Ez a program 

kiválogatja azokat a képkockákat, melyeken mozgási esemény észlelhető, így kifejezhető 

az idő (mp), ami alatt az állatok helyváltoztató mozgást végeztek. Ezt a mérőszámot 

használtam az aktivitás leírásához. 

Kockázatvállalást egy órával az aktívitás mérése után, 09:00-09:30 óra között 

mértem. A teszteket az állatok lakódobozában hajtottam végre, mivel ez a módszer az 

ismeretlen arénákban történő mérésnél jobban tükrözi a természetes viselkedést 

(Beckmann & Biro, 2013). A gyíkokat megfogtam és a búvóhelyül szolgáló kis dobozba 

helyeztem, majd a bejáratot kartonlappal lezártam. Öt perc elteltével a kartont 

eltávolítottam, majd ezután 30 percig mértem, hogy az állatok mennyi idő alatt 

merészkednek elő a búvóhelyükről (fej-kloáka régió). Az állatok sorrendjét minden nap 

randomizálással állapítottam meg. A 114 esetből mindössze két alkalommal nem bújtak 

elő állatok a rendelkezésükre álló idő alatt, így őket maximális értékkel (1800 mp) láttam 

el. 
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III./4 Statisztikai feldolgozás 
 

Az aktivitást négyzetgyök-, míg a kockázatvállalást log10 átalakítással 

normalizáltam. A viselkedések repetabilitásának becslését a mintázott populációban és az 

egyes kezelési csoportokban is elvégeztem. Az R programcsomag lme4 könyvtárában 

elérhető, restricted maximum likelihood (REML) becslésen alapuló lineáris kevert 

modelleket (linear mixed models [LMM]) futtattam viselkedésenként, lmer algoritmus 

használatával. Ezekben a modellekben a kérdéses viselkedést válaszváltozóként, az egyed 

(intercept) random faktorként vittembe. A konfidencia intervallumokat nemparametrikus 

bootstrapping, míg szignifikanciát random permutáció alkalmazásával számoltam. 

Az egyedek közötti viselkedési korrelációk (viselkedési szindróma) teszteléséhez 

kétutas kevert modelleket (bivariate mixed models [BMM]) futtattam, hogy a különböző 

variancia és kovariancia komponenseket szétválasszam. Ezeket a modelleket a teljes 

mintán és a különböző kezelési csoportokban külön-külön illesztettem, felépítésük az R 

programcsomag MCMCglmm könyvtárának alkalmazásával történt (Hadfield 2010). A 

modellben a két viselkedés volt a válaszváltozó, ezen kívül csak az egyed (intercept), 

mint random faktor szerepelt. Az eredményeket korrelációs koefficiensként és az ehhez 

tartozó 95%-os kredibilitási intervallumként adtam meg. 

A kezelések viselkedési típusra gyakorolt hatásának teszteléshez viselkedésenként 

LMM-eket futtattam. Ezekben az aktivitás és kockázatvállalás, mint válaszváltozók, az 

SVL, a különböző kezelések és ezek interakciója mint magyarázó változók, az egyed 

pedig, mint random faktor szerepeltek. A z-transzformált mérési sorrendet (innentől: idő), 

mint magyarázó változót, a mérési sorrend × egyed interakciót, mint random 

meredekséget (random slope) adtam a modellhez, hogy a potenciális habituációt a csoport 

és egyed szintjén is tesztelhessem. 

A kezelések viselkedési prediktabilitásra gyakorolt hatását GLM-ek futtatásával 

teszteltem. Ezekben a modellekben az aktivitás és kockázatvállalás standard eltérése 

(standard deviation [SD]) voltak a válaszváltozók, az SVL, kezelések és ezek interakciója 

pedig a magyarázó változók. Valószínűleg a hosszú akklimációs időszakból kifolyólag 

nem volt kimutatható habituáció (ld. III./4.2 alfejezet), továbbá, mivel kezelési 

csoportonként a környezet standardizáltnak tekinthető, az SD használata megfelelő a 

viselkedési prediktabilitás becslésére. A backward stepwise modellegyszerűsítéshez az 

LMM-ek esetében az lmerTest könyvtár “step” funkcióját használtam (Kuznetsova et al., 

2016), míg a GLM-ekhez egy hasonló, likelihood-ratio alapú modellszelekciót 
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alkalmaztam. A marginális és kondicionális R2 értékeket a MuMIn könyvtár által nyújtott 

módszer segítségével adtam meg (Bartoń, 2016). Minden statisztikai elemzést R 

programcsomag használatával végeztem (R Development Core Team, 2016). 

 

III./5 Eredmények 
 

III./5.1 Viselkedési konzisztencia 
 

Mind az aktivitás, mind a kockázatvállalás repetabilitása szignifikáns volt a mintázott 

populációban (5. táblázat). A kezelési csoportokat nézve az aktivitás esetében minden 

csoportban magas (R = 0,53 – 0,84), míg a kockázatvállalás esetében közepes 

repetabilitás mutattam ki (R = 0,37 – 0.55). Kivételt csak a sok táplálék × hosszú napozás 

csoport jelentett, ahol a kockázatvállalás nem volt repetábilis. A kredibilitás 

intervallumok mindkét viselkedés esetében nagymértékben átfedtek a mintázott 

populáció és az egyes csoportok, valamint a különböző kezelési csoportok között is (5. 

táblázat). 

A BMM-ek alapján csak a kevés táplálék × hosszú napozás csoportban volt 

kimutatható egyedek közötti korreláció, vagyis viselkedési szindrómáról csak ezen 

kezelési csoport estén beszélhetünk (6. táblázat). Itt erős negatív korrelációt mutattam ki 

az aktivitás és a kockázatvállalás között (r = -0,74, 95% CI intervallum = -0,94 – -0,003), 

ami pozitív aktivitás-kockázatvállalás szindrómát jelent. A többi csoportban a korrelációk 

nem voltak szignifikánsak (6. táblázat). Meg kell jegyeznem, hogy a rendelkezésre álló 

mintanagyság a gyenge, de nagy hatásnagyságú korrelációk kimutatásához ugyan 

alacsony, viszont a korrelációk erejének tekintetében egyértelműen kimutatható a 

kezelések hatása. 

  



Viselkedés Összes 

(N = 38) 

SokTáp/HosszúNap 

(N = 9) 

KevésTáp/HosszúNap 

(N = 9) 

SokTáp/RövidNap 

(N = 10) 

KevésTáp/RövidNap 

(N = 10) 

Aktivitás R = 0,7 

P < 0,001 

CI = 0,53 – 0,81 

R = 0,53 

P = 0,005 

CI = 0,01 – 0,82 

R = 0,79 

P < 0,001 

CI = 0,38 – 0,93 

R = 0,66 

P < 0,001 

CI = 0,25 – 0,86 

R = 0,84 

P < 0,001 

CI = 0,52 – 0,94 

Kockázatvállalás R = 0,46 

P < 0,001 

CI = 0,24 – 0,63  

R < 0,001 

P = 0,85 

CI = 0 – 0,46 

R = 0,37 

P = 0,03 

CI = 0 – 0,69 

R = 0,59 

P = 0,001 

CI = 0,15 – 0,82 

R = 0,55 

P = 0,003 

CI = 0,02 – 0,8 

 

5. táblázat. Az aktivitás és kockázatvállalás repetabilitásának becslése felnőtt hím zöld gyíkok (Lacerta viridis) kísérleti populációjában (Összes) és az egyes 

kezelési csoportokban (SokTáp = sok táplálék, KevésTáp = kevés táplálék, HosszúNap = hosszú napozás, RövidNap = rövid napozás). A becslések lineáris 

kevert modelleken alapulnak. A táblázat a repetabilitá becsléseket (R), és a becslésekhez tartozó 95%-os konfidencia intervallumokat (CI) mutatja be. A 

szignifikancia becslése (P) randomizációs teszteken alapul. A szignifikáns értékek vastagon szedettek. 
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 Összes 

(N = 38) 

SokTáp/HosszúNap 

(N = 9) 

KevésTáp/HosszúNap 

(N = 9) 

SokTáp/RövidNap 

(N = 10) 

KevésTáp/RövidNap 

(N = 10) 

Egyedek közötti r = -0,29 

CrI = -0,58 – 0,14 

r = 0,13 

CrI = -0,67 – 0,87 

r = -0,74 

CrI = -0,94 – -0,003 

r = -0,25 

CrI = -0,81 – 0,52 

r = 0,17 

CrI = -0,79 – 0,58 

Egyeden belüli r = -0,02 

CrI = -0,26 – 0,21  

r = -0,27 

CrI = -0,49 – 0,26 

r = -0,19 

CrI = -0,71 – 0,21 

r = 0,24 

CrI = -0,07 – 0,73 

r = -0,06 

CrI = -0,33 – 0,48 

 

6. táblázat. Az aktivitás és a kockázatvállalás közti korreláció egyedek közötti- és egyeden belüli korrelációs koefficiensei felnőtt hím zöld gyíkok (Lacerta 

viridis) kísérleti populációjában (Összes) és az egyes kezelési csoportokban (SokTáp = sok táplálék, KevésTáp = kevés táplálék, HosszúNap = hosszú napozás, 

RövidNap = rövid napozás). A becslések Markov Chain Monte Carlo (MCMC) alapú kétutas kevert modelleken nyugszanak. A táblázat korrelációs 

koefficienseket (r) és ezek 95%-os kredibilitási intervallumát (CrI) mutatja be. A szignifikáns értékek vastagon szedettek. 

 

  



III./5.2 Viselkedési típus 
 

Az LMM-ek az aktivitás esetében szignifikáns SVL hatást mutattak, vagyis a 

nagyobb (= öregebb) hímek aktívabbak voltak (F1; 36.03 = 4,84, P = 0,034; 12. ábra). Habár 

nem sikerült szignifikáns kezelés-hatást kimutatnom, a hosszú napozás csoportban 

marginálisan szignifikáns trend volt a nagyobb hímek megnövekedett aktivitásának 

irányába (F1; 34,13 = 3,81; P =0,06), valamint minden egyed megnövekedett 

kockázatvállalásának irányába a rövid napozás csoportban (F1; 35,27 = 3,36; P = 0,08). 

Szignifikáns habituáció egyik viselkedés esetében sem volt kimutatható (aktivitás: F1; 

69,41 = 0,58, P = 0,45; kockázatvállalás: F1; 68,86 = 1,82, P = 0,18) és az egyedi viselkedési 

trendek (slope) sem különböztek egymástól szignifikánsan (aktivitás: χ2 < 0,001; df = 1; 

P > 0,99; kockázatvállalás: χ2 = 0,06; df = 1; P = 0,79). A fix hatások a teljes variancia 

19%-át magyarázták az aktivitás, míg 18,5%-át a kockázatvállalás esetében; ugyanez a 

teljes modellre vetítve 69% (aktivitás) és 46% (kockázatvállalás) volt. A többi, nem 

szignifikáns hatás a Függelékben található táblázat formájában. 

 

 

12. ábra. Felnőtt hím zöld gyíkok (Lacerta viridis) aktivitása (átlag) és mérete (SVL, mm) közti 

szignifikáns kapcsolat (R2 = 0.1). 
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III./5.3 Viselkedési prediktabilitás 
 

A GLM-ek alapján az aktivitás prediktabilitását a napozás hossza (χ2 = 7,09; df = 1; 

P = 0,008) és az SVL × napozás hossza összefüggés (χ2 = 5,94; df = 1; P = 0,014) 

szignifikánsan befolyásolta. A gyíkok kevésbé voltak prediktálhatóak a hosszú napozási 

kezelésben (legkisebb négyzetes átlagok ± standard error [LSM ± SE]; hosszú napozás: 

4,13 ± 0,48; rövid napozás: 2,56 ± 0,45). Annak érdekében, hogy ezt az összefüggést 

megfelelően értelmezhessem, a hosszú- és rövid napozás csoportok esetében külön-külön 

GLM-eket futtattam. A rövid napozás csoportban a méret és a prediktabilitás között 

negatív kapcsolat volt (χ2 = 7,73; df = 1; P = 0,005; 13.a ábra), míg a hosszú napozás 

csoportnál nem volt összefüggés (χ2 = 1,83; df = 1; P = 0,18, 13.b ábra). 

A kockázatvállalás prediktabilitását összetett interakciók befolyásolták. A 

táplálékmennyiség × napozási idő interakció szignifikáns volt a mintázott populáció 

szintjén (χ2 = 4,93; df = 1; P = 0,03): míg a hosszú napozás csoportban a 

táplálékmennyiségnek nem volt hatása a prediktabilitásra (LSM ± SE; magas 

táplálékellátottság: 0,66 ± 0,14; alacsony táplálékellátottság: 0,59 ± 0,12), a rövid napozás 

csoportban a sok táplálékkal etetett állatok kevésbé voltak prediktálhatók (LSM ± SE; 

sok táplálék: 0,75 ± 0,13; kevés táplálék: 0,58 ± 0,11). Emellett szignifikáns SVL × 

táplálék × napozás hatást is találtam (χ2 = 5,22; df = 1; P = 0,02), mely összefüggés pontos 

értelmezéséhez külön GLM-eket futtatam a kezelési csoportokon. Eredményeim alapján 

a rövid napozás csoportban kevés táplálék mellett a méret és prediktabilitás pozitívan 

függ össze (χ2 = 3,88; df = 1; P = 0,048; 14.b ábra), míg ugyanez az összefüggés fordított 

irányú és marginálisan szignifikáns, ha sok táplálék áll rendelkezésre (χ2 = 3,74; df = 1; 

P = 0,053; 14.d ábra). A hosszú napozás csoportban nem volt méret-trend. A többi, nem 

szignifikáns hatás a Függelékben található táblázat formájában. 

  



 

13. ábra. Felnőtt hím zöld gyíkok (Lacerta viridis) aktivitásának prediktabilitása (standard deviáció) és mérete  (SVL, mm) közti összefüggés az egyes 

csoportokban: a) hosszú napozás (nem szignifikáns) és b) rövid napozás (szignifikáns; R2 = 0,3). A variancia értékeket -1-gyel szoroztam, így az alacsony 

értékek alacsony prediktabilitást jelölnek. A regressziós egyenest csak a szignifikáns interakciók esetében illesztettem. 

  



 

14. ábra. Felnőtt hím zöld gyíkok (Lacerta viridis) kockázatvállalásának prediktabilitása és 

mérete (SVL, mm) közti összefüggés az egyes csoportokban: a) sok táplálék × hosszú napozás 

(nem szignifikáns), b) sok táplálék × rövid napozás (marginálisan szignifikáns; R2 = 0,32), c) 

kevés táplálék × hosszú napozás (nem szignifikáns), és d) kevés táplálék × rövid napozás 

(szignifikáns; R2 = 0,33). A variancia értékeket -1-gyel szoroztam, így az alacsony értékek 

alacsony prediktabilitást jelölnek. A regressziós egyenest csak a szignifikáns interakciók 

esetében illesztettem. 
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III./6 Diszkusszió 
 

Az egyedfejlődés korai szakaszában megtapasztalt környezeti hatások szerepét az 

állati személyiség és viselkedési szindrómák kialakításában sok tanulmány alátámasztja 

(Dingemanse et al., 2007, 2009; DiRienzo et al., 2012; Urszán et al., 2015a, b). Azonban 

azt, hogy a környezeti változatosság milyen hatással van a kifejlett egyedek viselkedési 

konzisztenciájára, csak nemrégiben kezdték kutatni, az eredmények pedig 

ellentmondásosak (David et al., 2012; DiRienzo & Montiglio, 2016; DiRienzo et al., 

2016; Dosmann et al., 2014; Kekäläinen et al., 2014). A rendelkezésre álló 

energiamennyiség és az optimális fiziológiai teljesítmény eléréséhez szükséges, 

napozásra fordítható idő manipulálásával, sikerült kimutatnom, hogy ezek a kezelések 

mind a viselkedéseken belül, mind a viselkedések között megnyilvánuló viselkedési 

konzisztencia kifejeződését befolyásolják. Viszont meglepő módon a kezelések nem 

voltak hatással az egyedi viselkedési típusra, míg a viselkedési prediktabilitásra a 

testmérettel összefüggésben igen. 

 

III./6.1 Viselkedési konzisztencia 
 

Az aktivitás mind a teljes mintában, mind az egyes kezelési csoportokban magas 

repetabilitású volt. Mivel a kredibilitás-intervallumok nagymértékben átfedtek a teljes 

minta és az egyes kezelési csoportok között, az egyes csoportok repetabilitása nem 

különbözött szignifikánsan a teljes mintában mérhetőtől. Az aktivitással szemben a 

kockázatvállalás repetabilitása közepesnek bizonyult a teljes mintában, míg közepesnek-

magasnak a kezelési csoportokban, kivéve a sok táplálék × hosszú napozás csoportot, 

ahol a repetabilitás elhanyagolható volt. Így a hipotézis, miszerint az alacsony környezeti 

változatosság (kezelési csoportokon belül vs. a teljes mintában) az állati személyiség 

gyengülését eredményezi, nagy valószínűséggel elvethető. Habár meg kell jegyezni, hogy 

a csoportok viszonylag alacsony mintaszáma is meggátolhatta a teljes populáció és a 

kezelési csoportok közötti variancia-különbségek kimutatását A kockázatvállalás 

esetében a környezeti változatosság hatással volt a konzisztenciára, de a mintázat ellent 

mond a feltételezésnek, miszerint az optimális feltételek erősítik a viselkedési 

konzisztenciát az extrém viselkedési stratégiák megnyilvánulása révén (Lichtenstein et 

al. 2016). Jelen esetben a konzisztencia pont a feltételezhetően legoptimálisabb sok 

táplálék × hosszú napozás csoportban nem volt kimutatható. Luttbeg és Sih (2010) 
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elméleti munkájukban megfogalmazott elképzelés szerint a viselkedési konzisztencia 

akkor alakul ki, ha a környezeti források és a kockázat is azonos szintű (mindegyik 

alacsony/ közepes/ magas). Valószínű, hogy jelen esetben az optimális környezetben a 

források a hozzájuk társuló kockázattal szemben aránytalanul magasak. A Lichtenstein 

és munkatársai (2016) által elképzeltekkel szemben az is feltételezhető, hogy mégsem az 

optimális környezet, hanem valamilyen kihívás alakítja ki a viselkedési konzisztenciát. 

Az ellentmondásos eredmények mindenképpen további kutatásokat indokolnak a 

környezeti változatosság és állati személyiség erőssége közti kapcsolat pontos 

feltárásához. 

Egyedek közötti viselkedési szindróma (viselkedési szindróma) csak a kevés táplálék 

× hosszú napozás kezelési csoportban volt kimutatható. Itt a szindróma kifejezetten 

erősnek tekinthető (|r| = 0.74), összehasonlítva a fenotipusos-korrelációk átlagos 

értékével (0,19; Garamszegi et al., 2012). Ennek megfelelően a hipotézisek, miszerint (1) 

a viselkedési szindróma erőssége a környezeti változatosság beszűkülésével (kezeléseken 

belül) csökken, valamint, (2) az optimális környezetek kedveznek az extrém viselkedési 

konzisztencia, így a viselkedési szindróma kialakulásának, elvethetőek. Úgy tűnik, hogy 

a környezeti változatosság csökkenése rövid távon (néhány hét) befolyásolja a 

viselkedések között megjelenő konzisztencia erősségét felnőtt zöld gyíkoknál. 

A kialakuló viselkedési szindróma egy kezelési csoportban történő megjelenése 

(vagy a többiben történő eltűnése) mögött megbúvó biológiai mechanizmusokat illetően 

nem lehet biztosat állítani. A kevés táplálékkal etetett csoportban a gyíkok nem éheztek, 

hanem a kezelés inkább egyfajta kontroll-csoportnak tekinthető, ahol az egyedek 

megőrizték eredeti testsúlyukat. Mindenesetre a hosszú napozás kezelési csoportban 

valószínűsíthetően megnövekedett fiziológiai hatékonyság várható (Bauwens et al., 1996; 

Clarke & Fraser, 2004), sőt a napozási idő pozitív befolyással van a hím zöld gyíkok UV-

kék torokfoltjának kialakulására (Bajer et al., 2012). Ez alapján a viselkedési szindróma 

abban az esetben alakult ki, amikor az optimális fiziológiai teljesítmény átlagos 

energiabevitellel együtt valósult meg. Elképzelhető, hogy az egyedeket bizonyos mértékű 

kihívás elé állító környezetekben alakul ki viselkedési szindróma, és a látszólag független 

viselkedések az egyed viselkedési stratégiájának függvényében állnak kapcsolatba és 

változnak az idő során (Bell & Sih, 2007). A korlátozott energiabevitel és a magas 

fiziológiai potenciál együttesen valószínűleg a rövid és szinkronizált szaporodási 

időszakot is jellemzik, a gyíkok számára stresszes környezetet kialakítva. Ezek az 

eredmények arra utalnak, hogy a viselkedési szindróma jelenléte/hiánya a környezeti 
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változatosság függvényében változhat egy populáción belül. Ezt a feltevést egy kurrens 

kutatás is alátámasztja, melyet örvös légykapókon (Ficedula albicollis) végeztek 

(Garamszegi et al., 2015). A több évet felölelő vizsgálatsorozat eredményei alapján a 

váltakozó környezeti faktorok hatására nem csak a szindróma jelenléte/ hiánya, de akár a 

korreláció iránya is változhat egyes évek között. 

Mivel a viselkedési tesztek egy egyed esetében három napos intervallumot fedtek le, 

ismét meg kell jegyeznem, hogy az itt bemutatott repetabilitás- és egyedek közötti 

korreláció becslések nem interpretálhatóak a viselkedési konzisztencia klasszikus 

értelmében (egyedek közötti, hosszú távon fennálló viselkedési változatosság). A kísérlet 

keretein belül azonban teljes mértékben használhatóak a viselkedési konzisztencia 

meglétének tesztelésére, főleg a három hetes kezelések és a rövid, szinkronizált 

szaporodási időszak függvényében. 

 

III./6.2 Viselkedési típus 
 

A kezelések csak marginálisan szignifikáns hatással voltak a viselkedési típusra. A 

hosszú napozás kezelésen belül a nagyobb egyedek aktívabbak voltak kisebb társaiknál, 

valamint a gyíkok több kockázatot vállaltak a rövid napozás-, mint a hosszú napozás 

csoportban. A nagyobb (= öregebb) gyíkok megnövekedett aktivitása a korábbi, 

korrelatív vizsgálat során kapott eredményemmel összhangban van (ld. I./4.2 – 5.2), habár 

csak a hosszú napozás csoportban mutatható ki, ahol megnövekedett fiziológiai 

teljesítményt feltételezhetünk. Ha a megnövekedett fiziológiai teljesítmény a szaporodási 

időszak alatt a hím-hím összeütközések során előnyt jelent, akkor az öreg hímek többet 

kockáztathatnak, viszont potenciálisan alacsony jövőbeli szaporodási sikerük miatt is 

rákényszerülhetnek aktuális sikereik optimalizálására (Clark, 1994; Engqvist et al., 

2015). A fiziológiai teljesítmény maximalizálása a szaporodási időszak alatt 

elengedhetetlen, és mivel az optimális testhőmérséklet a kistestű gyíkoknál elsősorban 

viselkedési hőszabályozással érhető el (Carrascal, López, Martín, & Salvador, 1992; 

Huey & Slatkin, 1976), kockázatvállaló viselkedési stratégia várható ha a napozásra 

fordítható idő korlátozott. Mivel ezek a trendek csak marginálisan voltak szignifikánsak, 

és az R2 becslések alapján alacsony hatásnagysággal bírtak, biológiai jelentőségük 

kérdéses. 
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III./6.3 Viselkedési prediktabilitás 
 

A kísérlet során a kezelések standardizáltak voltak, így a mérési hibában 

megfigyelhető nem-random variancia és a viselkedési plaszticitás, mint az egyeden belüli 

viselkedési variancia potenciális forrásai, kizárhatóak. Mivel habituáció sem volt 

kimutatható, az egyeden belüli viselkedési variancia viselkedési prediktabilitásként 

értelmezhető (sensu Stamps et al. 2012; Westneat et al. 2013; Stamps 2015), ami az 

egyedi viselkedési típus egy bizonyos szituációban való kifejezésének prediktálhatóságát 

jelenti. A viselkedési típusok esetében kapott gyenge hatásokkal ellentétben a kezelések 

egyértelműen befolyásolták a viselkedési prediktabilitást. A hosszú napozás csoportban 

a gyíkok egyedi aktivitása kevésbé volt prediktálható, mint rövid-napozás alatt. A 

nagyobb egyedek aktivitása szintén kevésbé volt prediktálható, mint a kisebb egyedeké, 

de csak a rövid-napozás csoportban. A kockázatvállalás prediktabilitását komplex 

összefüggések magyarázták. A táplálékmennyiség csökkenése a prediktabilitás 

csökkenését vonta maga után a rövid napozás csoportban, de nem volt hatása hosszú 

napozás esetén. Méretfüggés is kimutatható volt, de csak a rövid napozás csoportban, 

ahol a táplálék mennyisége megváltoztatta a mintázat irányát: Táplálékbőség esetén 

negatív, míg táplálékhiány mellett pozitív volt az összefüggés. 

Ezeknek a mintázatoknak a hátterében álló biológiai mechanizmusokat illetően 

megint csak spekulálni lehet. A közelmúltban végzett kísérletes viszgálatok a környezeti 

hőmérséklet hatását mutatták ki remeterákoknál (Pagurus bernhardus; Briffa et al., 2013; 

Velasque & Briffa, 2016) és csapósügereknél (Perca fluviatilis; Nakayama et al., 2016): 

magasabb vízhőmérséklet mellett a viselkedés kevésbé volt prediktálható, ami az 

aktivitást illetően összhangban áll eredményeimmel. Ennek a mintázatnak az az 

elfogadott magyarázata, hogy változó testhőmérsékletű állatokban a környezet 

hőmérséklete (≈ testhőmérséklet) és az anyagcsere mértéke közvetlen kapcsolatban áll 

egymással, és a megnövekedett anyagcsere nagyobb predációs nyomáshoz vezethet (Biro 

et al., 2010), amire adaptív válasz lehet a viselkedési prediktabilitás csökkene (Briffa, 

2013; Briffa et al., 2013). Ez a magyarázat nem alkalmazható a kezelés × méret 

összefüggésre. Úgy tűnik, hogy a különböző ökológiai kontextusok másképp 

befolyásolják a fiatal és idősebb hímek viselkedési stratégiáját, vagy pontosabban 

fogalmazva, a viselkedési típus merevségét. Ezeknek a mintázatoknak a magyarázata túl 

korai volna ezen a szinten. A plaszticitást kialakító környezeti változatosságot vizsgáló 

tanulmányok növekvő száma azonban mindenképpen jelzi, hogy a prediktabilitás a 
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konzisztenciának egy a viselkedési típustól (átlagos viselkedés) és viselkedési 

plaszticitástól (az átlagos viselkedés környezet által indukált változása) potenciálisan 

függetlenül váltakozó komponense (Westneat et al., 2013; Westneat, Wright, & 

Dingemanse, 2014). 

 

III./6.4 Összefoglalás 
 

Jelen vizsgálattal sikerült kimutatnom, hogy a kísérletesen indukált rövidtávú 

környezeti eltérések befolyásolják a felnőtt hím zöld gyíkok viselkedési konzisztenciáját, 

mind az állati személyiség és viselkedési szindróma jelenlétét, valamint erősségét, mind 

a viselkedési prediktabilitás változatosságát illetően. Ezek az eredmények megerősítik azt 

az elképzelést, hogy a környezeti változatosság kialakíthatja a viselkedési konzisztenciát 

felnőttekben – legalábbis ennél a fajnál. Az eredmények azt is jelzik, hogy az alapvető 

viselkedési jellegekre ható természetes szelekció erőssége a környezettől is függ; nem 

csak azért, mert egy bizonyos fenotípus kifejezésének előnyei/költségei környezetfüggők, 

hanem mert az egyedek közötti változatosság nem állandó. Továbbá, az eredmények 

megerősítik, hogy a viselkedési prediktabilitás a konzisztenciának egy potenciálisan 

független komponense, ami reagál a releváns környezeti jelzésekre, illetve az egyedi 

jellegekkel korrelációt mutat. 

 

IV. Táplálékmennyiség és -minőségbéli eltérések 

hatása ivarérett hím Iberolacerta cyreni gyíkok 

viselkedési konzisztenciájára 
 

IV./1 Kérdések 
 

A vizuális jelzések mellett a kémiai kommunikáció is alapvető fontosságú a 

nyakörvösgyíkoknál. A hímek femorális mirigyei kémiailag nagyon összetett váladékot 

termelnek (Moreira et al., 2006; Kopena et al., 2009; Martín & López, 2010; Mason & 

Parker, 2010), melynek egyes összetevői fontos információkat hordozhatnak a hímek 

kondícióját illetően, őszinte bélyegeknek (honest signal) tekinthetőek. I. cyreni-nél a D3-

vitamin provitaminja (koleszta-5,7-dién-3-ol) (Martín & López, 2006, 2008; Martín et 

al., 2007) tekinthető a szekrétum legfontosabb minőségjelző komponensének. A D3-

provitamin a bőrben, UV sugárzás hatására alakul D3-vitaminná, mely a hüllőknél nagyon 
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fontos az anyagcsere egészséges működéséhez és a csontépítéshez. Azonban ez az 

átalakulás nem nagy hatékonyságú, ezért az I. cyreni-k táplálékukkal jelentős mennyiségű 

D3-vitamint visznek be. Azok a hímek, melyek több és jobb minőségű táplálékot 

fogyasztanak – mert pl. nagyobb territóriumot képesek tartani –, nagyobb mennyiségű 

provitamint képesek a femorális szekrétumukba allokálni. Kísérletes eredmények arra 

utalnak, hogy ezek a hímek hatékonyabb immunrendszerrel rendelkeznek és a nőstények 

is preferálják őket párválasztás során (Martín & López, 2006). 

Kísérletem során a táplálék mennyiségének (sok vagy kevés) és minőségének (D3-

vitaminoldat vagy szójaolaj kontroll) felnőtt hímek aktivitási (mozgási aktivitás, 

búvóhelyhasználat) és kockázatvállalási konzisztenciájára kifejtett hatását vizsgáltam. A 

zöld gyíkoknál alkalmazott manipulatív kísérlethez hasonlóan itt is több szinten 

vizsgáltam a kezelések viselkedésre kifejtett hatását. Arra kerestem a választ, hogy a 

kezelések befolyásolják-e a személyiség meglétét/hiányát/erősségét (repetabilitás), 

illetve a viselkedési szindrómák (korreláció) meglétét a mintázott populációban és az 

egyes kezelési csoportokban. Azt is teszteltem, hogy a kezelések hogyan hatnak az 

egyedek viselkedési típusára (egyedi viselkedési átlag). 

E kísérlet esetében is feltételezhető, hogy a mintázott populációban becsülhető 

konzisztencia erősebb, mint az egyes kezelési csoportok esetében, illetve a kedvező 

környezeti viszonyok (pl. sok táplálék × D3-vitamin) kedveznek az extrém viselkedési 

stratégiák kialakulásának, mint ahogy azt az eddigi kísérletes eredmények alátámasztják 

(ld. Lichtenstein et al., 2016). A viselkedési típusok esetében, a már említett 

befektetésvédelem elvéből kiindulva várható volt, hogy a jobb állapotú (sok táplálékkal 

etetett és/ vagy vitaminozott) egyedek kockázatkerülő stratégiát folytatnak szaporodási 

potenciáljuk hosszú távú megőrzése érdekében. Alternatívaként feltételezhető, hogy az 

állapotfüggő biztonság érvényesül, amikor is a jobb állapotú egyedek társaiknál 

aktívabbak és kockázatvállalóbbak lesznek (Dingemanse and Wolf 2010). Végezetül, egy 

harmadik eset is lehetséges: A végső befektetés elve szerint a rossz jövőbeli szaporodási 

kilátásokkal rendelkező egyedek magas kockázatot vállalva, megnövekedett viselkedési 

aktivitás révén az aktuális szaporodási sikerük növelésére törekednek (Clutton-Brock, 

1984; Polak & Starmer, 1998; Nielsen & Holman, 2012; Engqvist et al. 2015). 
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IV./2 Adatgyűjtés 
 

A Puerto de Navacerrada területén élő populációból 60 felnőtt hímet fogtam be 2014 

május 31 – június 3. között. Az állatokat az élőhelyüktől öt kilométerre található „El 

Ventorrillo” kutatóállomás területén, szabadtéri körülmények között, átlátszatlan 

műanyag dobozokban (57 cm × 37 cm × 30 cm; hosszúság, szélesség, magasság), 

egyesével helyeztem el. A dobozokban 2-3 cm vastag kókuszrost aljzatot terítettem szét, 

valamint minden egyednek farostlemezből készült, elől és alul nyitott búvóhelyet (20 cm 

× 15 cm × 1 cm; hosszúság, szélesség, magasság) helyeztem be. Ezek a gyíkok által 

előnyben részesített, szűk réseket modellezik. Előnyük a téglák használatával szemben 

az, hogy könnyedén, az állatok minimális zavarása mellett eltávolíthatók. A viselkedési 

tesztek között a gyíkokat potenciálisan tápláléknak tekintő madarak ellen a 

lakódobozokat fémhálóval fedtem be. Minden egyed legalább három napig akklimálódott 

a kezelések megkezdése előtt. Vizet a fogság teljes ideje alatt ad libitum adagoltam, míg 

a táplálék mennyisége kezelési csoportonként különbözött (ld. alább). A kísérletek alatt 

sérülés jelét nem tapasztaltam, a viselkedési tesztek végeztével minden egyedet eredeti 

befogási helyén engedtem szabadon. 

A kezeléseket június 7-23. között, 17 napig végeztem. Két kezelést alkalmaztam 

faktoriális elrendezésben, egy kezelés-kombinációt reprezentáló csoport 15 egyedből állt. 

A gyíkokat randomizálással osztottam be a kevés táplálékkal (N = 30) vagy sok 

táplálékkal (N = 30) etetett csoportokba. A kevés táplálék csoportban a gyíkokat minden 

második nap délutánján (kb. 14:00) kaptak enni, a táplálékállatok (házitücsök, Achaeta 

domestica) körülbelül három órán keresztül álltak rendelkezésükre. Ez idő leteltével az 

összes megmaradt tücsköt eltávolítottam. Ezzel szemben az sok táplálék csoportba 

tartozó állatokat naponta (azonos időpontban) etettem és a megmaradt tücsköket öt órával 

később távolítottam el. Kétnapos időintervallummal számolva a kevés táplálék csoport 

három órán, míg az sok táplálék csoport 10 órán keresztül táplálkozhatott, ez pedig több 

mint háromszoros táplálék-ellátottságbéli különbséget jelent a két csoport között. Az itt 

alkalmazott hasonló kísérleti felépítésben megvalósuló táplálékmennyiség-manipuláció 

jelentős testtömegváltozást idézhet elő a nyakörvösgyíkoknál (ld. Bajer et al. 2012). Az 

etetés időzítése révén a viselkedési tesztek kezdetére a gyíkok valószínűsíthetően 

megéheztek és táplálékkereső viselkedést mutattak. 

A táplálékellátottság kezelésen belül az egyedeket, szintén randomizálással, további 

két csoportba osztottam, a D3-vitaminoldattal kezelt csoportba (N = 30) és szójaolajjal 
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kezelt kontrollcsoportba (N = 30). A vitaminnal kezelt hímeket, minden második nap 

délutánján, kifejezetten hüllők számára kifejlesztett vitaminoldat (Tetra ReptoSol, Tetra 

GmbH, Melle, Németország) és szójaolaj (Sigma-Aldrich Chemicals Co., St. Louis, MO, 

USA) 1:1 arányú, egyedenként 0,25 ml mennyiségű keverékével etettem. A felhasznált 

vitaminoldat a gyártó által megadott adatok szerint 67,85 IU ml–1 D3-vitamint tartalmaz, 

így az alkalmazott módszerrel egy egyed adagonként 8,48 IU (= 0,21 µg) D3-vitamint 

kapott, mely mennyiség bizonyítottan megemeli a femorális szekrétumban található D3-

provitamin mennyiségét (Martín & López, 2006). Annak érdekében, hogy minden egyed 

ugyanakkora mennyiségű adagot kapjon, a gyíkokat steril fecskendőkből etettem, 

ügyelve arra, hogy a teljes felkínált mennyiséget elfogyasszák, majd visszaeresztettem 

őket lakódobozaikba. A kontroll-hímekkel hasonlóan jártam el, ők azonban 0,25 ml tiszta 

szójaolajat kaptak, ami nem tartalmaz D3-vitamint. 

 

IV./3 Viselkedési tesztek 
 

A viselkedési teszteket június 16-23. között végeztem, a kezelések megkezdése után 

kilenc nappal. A gyíkok aktivitását és kockázatvállalását négy alkalommal mértem az 

állatok lakódobozában, derült, szélcsendes napokon. Az egyes teszteket külön napokon 

végeztem, hogy a velük járó esetleges stressz ne befolyásolja a következő kísérletet. 

A gyíkok aktivitásáról 11:15 és 12:15 óra között, egy egyórás videófelvételt 

készítettem, menetrögzítő kamerák segítségével (ConCorde RoadCam HD10, 

CONCORDE, ConCorde Elektronik Kft., Budapest, Magyarország). Az állatok mozgási 

aktivitását 30 perces időintervallum (0-10 perc, 25-35 perc, ill. 50-60 perc intervallumok 

összege) alapján elemeztem. MATLAB program segítségével (MathWorks, Natick, MA, 

USA) állapítottam meg az állatok által megtett teljes távolságot (mm) és a mozgási 

periódusok számát. Emellett azt is megállapítottam, hogy az állatok mennyi időt (mp) 

töltenek a búvóhelyük alatt rejtőzködve. A Spearman-féle rangkorrelációk erős, pozitív 

összefüggést mutattak a mérőszámok között (minden |rs| > 0,49; minden P < 0,001). Így 

PCA-t futtattam, mely két, definíció szerint független főkomponenst eredményezett. Az 

első tengely mindhárom mérőszámmal erős korrelációt mutatott (megmagyarázott 

variancia = 75%; loading: megtett távolság: = 0,93; mozgási események száma: = 0,93; 

búvóhely használat: = -0,73), míg a második tengely a mozgási aktivitástól független 

búvóhelyhasználatot írta le (megmagyarázott variancia = 20%; loading: megtett távolság: 

= 0,28; mozgási események száma: = 0,26; búvóhelyhasználat: = 0,69). A statisztikai 
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modellekben az első tengelyt használtam az általános aktivitás (innentől: aktivitás), míg 

a második tengelyt a mozgási aktivitástól független búvóhelyhasználat (innentől: 

búvóhelyhasználat) kifejezésére. 

A kockázatvállalást az állatok lakódobozában teszteltem rögtön az aktivitás mérése 

után. A kísérleti állatok sorrendjéről minden nap randomizálással döntöttem. Miután a 

gyíkokat megfogtam, visszahelyeztem őket a búvóhelyük alá. Azokat a gyíkokat, melyek 

a tesztek megkezdésekor a búvóhelyük alatt pihentek, rövid időre eltávolítottam, majd 

visszahelyeztem. Az állatok pozícióját (búvóhely alatt/búvóhelyen kívül) minden esetben 

feljegyeztem és a statisztikai elemzés során a modellekben korrigáló faktorként 

használtam. A kockázatvállalás számszerűsítésére azt az időintervallumot (mp) 

használtam, ami a búvóhelyről történő teljes előmerészkedésig (fej-kloáka régió) eltelik. 

A kísérlet 25 perc letelte után ért véget. A 240 mérésből az állatok 107 esetben bújtak elő 

ezen az időintervallumon belül. Ezeknek az extrém kockázatkerülő egyedeknek a 

kihagyása az elemzésből jelentős információveszteséget jelentene, míg a maximális 

mérőszám adása (1500 mp) a kockázatvállalás egyeden belüli varianciájának 

számításakor hamis eredményre vezethet. Ebben az esetben úgy döntöttem, hogy a 

kockázatvállalás adatok esetében binomiális eloszlást használok (0 = nem bújt elő, 1 = 

előbújt). 

A lakódobozok közti környezeti változatosság elviekben minimális és véletlenszerű, 

de a kísérletben alkalmazott féltermészetes elrendezés miatt a napok közti környezeti (pl. 

hőmérséklet) eltérésekre nem lehet kontrollálni. Hüllőknél a testhőmérséklet hatással van 

a viselkedésre, mi több, hőmérsékleti preferenciabéli eltérések korrelálhatnak a 

viselkedési konzisztenciával (Stapley 2006; Stahlschmidt et al. 2016; Goulet et al., 2017). 

Annak érdekében, hogy a testhőmérséklettel kapcsolatos viselkedési különbségekre 

kontrollálhassak, minden egyes kísérlet után megmértem az egyedek testhőmérsékletét 

(kb. 13:00 órakor). Erre a célra infarvörös távhőmérőt használtam (ST80 ProPlusTM, 

Raynger®STTM, Raytek, Santa Cruz, CA, USA), Ez a módszer kis testű gyíkokban 

megbízható hatékonyságú (Herczeg et al. 2006, 2008) és a lehető legkisebb hatást fejti ki 

az állatok viselkedésére. A méréseket derült, szélcsendes napokon, 20-30 cm távolságból 

végeztem. A mérések alatt a gyíkok feltehetően elérték és fenntartották az általuk preferált 

testhőmérsékletet. 
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IV./4 Statisztikai feldolgozás 
 

A statisztikai elemzést R programcsomag segítségével végeztem (R Development 

Core Team, 2016). Az aktivitás repetabilitásának (állati személyiség) becsléséhez LMM-

eket futtattam a mintázott populációban és az egyes kezelési csoportokban. Az aktivitást 

leíró változók voltak a függő változók, az egyed pedig a random faktor. Nem 

parametrikus bootstrapping segítségével becsültem a konfidencia intervallumokat, míg a 

szignifikancia becsléséhez random permutációt használtam. A binomiális eloszlású 

kockázatvállalás repetabilitásának becsléséhez GLMM-eket futtattam az rptR könyvtár 

segítségével, Nakagawa és Schielzeth (2010) ajánlásai alapján. Ez a módszer az eredeti 

skálán értelmezett PQL (Penalized Quasi Likelihood) becslést alkalmaz. A 

szignifikanciát randomizációs teszt segítségével becsültem. A repetabilitás értékeket a 

látens (link) skálán értelmezve adom meg, mivel az eredeti-skálán értelmezett 

repetabilitás értékek nem-normál eloszlású adatok esetében kontextus specifikusak 

(kondicionálisak) (Nakagawa & Schielzeth, 2010). A viselkedések között megfigyelhető 

fenotipikus korrelációt Spearman rang-korrelációval teszteltem. A kockázatvállalás-

adatok binomiális eloszlása miatt nem volt lehetséges az egyeden belüli- és egyedek 

közötti korrelációs koefficiens szétválasztása. 

LMM-eket használtam a kezelések aktivitás és búvóhelyhasználat viselkedési 

típusára kifejtett hatásának teszteléséhez, míg a kockázatvállalás esetében GLMM-et 

futtattam, logit linkkel (Nakagawa & Schielzeth, 2010). A kevert modellekben a 

viselkedési változók voltak a függő-, míg a kezelések és interakcióik, valamint a 

testhőmérséklet a magyarázó változók. A random hatásokat likelihood ratio teszttel 

becsültem. A modelleket az lme4 és lmerTest könyvtárak használatával futtattam (Bates 

et al. 2015, Kuznetsova et al. 2015). Egy előzőleg futtatott GLMM-ben az állatok 

kockázatvállalási teszteket megelőző pozícióját (búvóhelyen vagy nem), mint korrekciós 

változót használtam annak eldöntésére, hogy ez befolyásolja-e a viselkedést. Mivel nem 

tapasztaltam szignifikáns hatást (z = 0.82, P = 0.41), ezért a végső modellekből kihagytam 

ezt a változót. A potenciális habituáció teszteléséhez a z-transzformált merési sorrendet 

(innentől: idő) önmagában és az egyeddel összefüggésben (random meredekség) is 

bevittem a modellbe. A random tengelymetszet (egyed, mint random faktor) és random 

slope (egyed × idő mint random faktorok) modelleket Khi-négyzet teszttel hasonlítottam 

össze. A marginális és kondicionális R2 értékeket a MuMIn könyvtár (Bartoń 2013) 
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használatával, valamint Nakagawa és Schielzeth (2013) ajánlásait figyelembe véve 

becsültem. 

 

IV./5 Eredmények 
 

IV./5.1 Állati személyiség és viselkedési szindróma 
 

A teljes mintában mindegyik viselkedés repetábilisnak bizonyult, habár a 

búvóhelyhasználat repetabilitása alacsonynak tekinthető (7. táblázat). A kezelési 

csoportokat tekintve az aktivitás becsült értékei alacsonyak – közepesek (0,21 < R < 0,34) 

de szignifikánsak voltak (7. táblázat). A búvóhelyhasználat csak a sok táplálék × D3-

vitamin csoportban volt repetábilis (R = 0,28) (7. táblázat). A kockázatvállalás esetében 

a becsült repetabilitások, az aktivitáshoz hasonlóan, alacsonyak – közepesek (0,23 < R < 

0,36). A randomizációs tesztek a kevés táplálék × placebo csoport kivételével mindenütt 

szignifikanciát jeleznek (7. táblázat). Mindegyik viselkedés esetében elmondható, hogy a 

konfidencia intervallumok a teljes minta és az egyes csoportok között nagymértékben 

átfednek (7. táblázat). A Spearman-féle korrelációs koefficiensek gyenge, ám 

szignifikáns aktivitás-kockázatvállalás fenotípusos korrelációt jeleznek a teljes mintán, 

de az egyes kezelési csoportok szintjén e két viselkedés között nem volt kimutatható 

korreláció (8. táblázat). A búvóhelyhasználat és kockázatvállalás között sem a teljes 

mintán, sem csoportszinten nem volt kimutatható korreláció (8. táblázat). 

 

  



Viselkedés Összes 

(N = 60) 

SokTáp/Kontroll 

(N = 15) 

KevésTáp/Kontroll 

(N = 15) 

SokTáp/Vitamin 

(N = 15) 

KevésTáp/Vitamin 

(N = 15) 

Aktivitás R = 0,25 

P < 0,001 

CI = 0,11 – 039 

R = 0,34 

P = 0,005 

CI = 0,04 – 0,57 

R = 0,25 

P = 0,024 

CI = 0 – 0,5 

R = 0,21 

P = 0,026 

CI = 0 – 0,46 

R = 0,21 

P = 0,026 

CI = 0 – 0,47 

Búvóhelyhasználat R = 0,1 

P = 0,037 

CI = 0 – 0,22  

R < 0,001 

P = 0,99 

CI = 0 – 0,22 

R < 0,001 

P = 0,98 

CI = 0 – 0,25 

R = 0,28 

P = 0,009 

CI = 0 – 0,54 

R = 0,1 

P = 0,16 

CI = 0 – 0,32 

Kockázatvállalás R = 0,34 

P = 0,001 

CI = 0,12 – 0,45  

R = 0,36 

P = 0,006 

CI = 0 – 0,62 

R = 0,23 

P = 0,1 

CI = 0 – 0,56 

R = 0,27 

P = 0,02 

CI = 0 – 0,54 

R = 0,26 

P = 0,03 

CI = 0 – 0,54 

 

7. táblázat. Az aktivitás, búvóhelyhasználat és kockázatvállalás repetabilitásának becslése felnőtt hím Iberolacerta cyreni gyíkok kísérleti populációjában 

(Összes) és az egyes kezelési csoportokban (SokTáp = sok táplálék, KevésTáp = kevés táplálék, Vitamin = D3-vitamin, Kontroll = szójaolaj kontroll). Az 

aktivitás és búvóhelyhasználat esetében a becslések lineáris kevert modelleken (LMM), míg a kockázatvállalás esetében Penalized Quasi Likelihood (PQL) 

alapú általánosított kevert lineáris modelleken (GLMM) nyugszanak. A táblázat a repetabilitá becsléseket (R), és a becslésekhez tartozó 95%-os konfidencia 

intervallumokat (CI) mutatja be. A szignifikancia becslése (P) randomizásciós teszteken alapul. A szignifikáns értékek vastagon szedettek. 
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Viselkedés Összes 

(N = 60) 

SokTáp/Kontroll 

(N = 15) 

KevésTáp/Kontroll 

(N = 15) 

SokTáp/Vitamin 

(N = 15) 

KevésTáp/Vitamin 

(N = 15) 

Aktivitás  ̶ 

Kockázatvállalás 

rs = 0,16, 

CrI = 0,03 – 0,28 

rs = 0,18, 

CrI = -0,62 – 0,41 

rs = 0,05, 

CrI = -0,19 – 0,3 

rs = 0,22, 

CrI = -0,03 – 0,5 

rs = 0,16, 

CrI = -0,1 – 0,38 

 P = 0,01 P = 0,18 P = 0,71 P = 0,1 P = 0,24 

Búvóhelyhasználat  ̶ 

Kockázatvállalás 

rs = -0,1, 

CrI = -0,23 – 0,03 

rs = -0,13, 

CrI = -0,4 – 0,1 

rs = -0,17, 

CrI = -0,42 – 0,1 

rs = -0,18, 

CrI = -0,5 – 0,06 

rs = -0,1, 

CrI = -0,31 – 0,18 

 P = 0,14 P = 0,32 P = 0,2 P = 0,18 P = 0,46 

 

8. táblázat. Az aktivitás, búvóhelyhasználat és a kockázatvállalás közti Spearman rangkorreláció korrelációs koefficiensei felnőtt hím Iberolacerta cyreni gyíkok 

kísérleti populációjában (Összes) és az egyes kezelési csoportokban (SokTáp = sok táplálék, KevésTáp = kevés táplálék, Vitamin = D3-vitamin, Kontroll = 

szójaolaj kontroll). A táblázat korrelációs koefficienseket (rs) és ezek 95%-os kredibilitási intervallumát (CrI) mutatja be. Mivel az AKT és BHH változókat 

ugyanabból a PCA-ból származó főkomponensek reprezentálják, ezért a köztük lévő korreláció definíció szerint nem különbözik a nullától. A szignifikáns 

értékek vastagon szedettek. 



IV./5.2 Viselkedési típusok 
 

Az LMM-ek az aktivitás esetében szignifikáns habituációt jeleznek (F1;177,45 = 79,93, 

P < 0,001): Az idő előrehaladtával az egyedek aktivitása csökken, bár az egyedi trendek 

(slope) nem különböznek szignifikánsan (χ2 < 0,001, df = 1, P > 0,99). A modellek alapján 

a táplálékkezelés szignifikáns hatással van az aktivitásra (táplálék: F1;58,1 = 4,8, P = 0,03; 

D3-vitamin: F1;57,1 = 0,28, P = 0,59; táplálék × D3-vitamin: F1;56,14 = 0,04, P = 0,84; 

testhőmérséklet: F1;212 = 2,04, P = 0,16): A sok táplálékkal etetett egyedek kevésbé 

aktívak (15. ábra). Az R2 becslések alapján a fix hatások az aktivitás teljes varianciájának 

22%-át, míg a teljes modell 49%-át magyarázzák. 

A búvóhelyhasználat esetében is szignifikáns habituáció volt kimutatható (F1;178,25 = 

12,63, P < 0,001): az egyedek az idő előrehaladtával kevesebbet használták a 

búvóhelyüket, de az egyedi trendek között (slope) itt sem volt különbség (χ2 = 0,4, df = 

1, P = 0,5). Az LMM-ek a D3-vitamin szignifikáns hatását jelezték a búvóhelyhasználat 

esetében (táplálék: F1;57,54 = 0,002, P = 0,9; D3-vitamin: F1;58,53 = 4,9, P = 0,03; táplálék 

× D3-vitamin: F1;56,73 = 0,02, P = 0,88; testhőmérséklet: F1;232,63 = 0,12, P = 0,74; 16. 

ábra): a vitaminnal etetett egyedek több időt töltenek búvóhelyükön. Az R2 becslések 

alapján a fix hatások az aktivitás teljes varianciájának 7%-át, míg a teljes modell a 

variancia 16%-át magyarázza. 

A GLMM-ek szignifikáns habituációt jeleztek a kockázatvállalás esetében (z = 2,41, 

P = 0,02): A gyíkok idővel kockázatvállalóbbá válnak, de az egyedi trendek között itt 

sem volt kimutatható szignifikáns különbség (χ2 < 0,001, df = 1, P > 0,99). A modellek 

szignifikáns kezelés-interakció hatást jeleznek (táplálék: z = -1,6, P = 0,1; D3-vitamin: z 

= 0,66, P = 0,51; táplálék × D3-vitamin: z = 2,2, P = 0,03; testhőmérséklet: z = 1,44, P = 

0,15): A kevés táplálék × D3-vitamin csoportban az egyedek több kockázatot vállaltak, 

mint a többiben (17. ábra). 
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15. ábra. A táplálékkezelés által indukált változások felnőtt hím Iberocaerta cyreni gyíkok 

aktivitásában. Az aktivitást a „megtett távolsággal” és „mozgási frekvenciával” pozitívan, a 

„búvóhelyhasználattal” negatívan korreláló, általános aktivitást leíró főkomponens 

reprezentálja. Az ábra az átlagokat és a hozzájuk tartozó standard hibát jeleníti meg. 
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16. ábra. A D3-vitaminkezelés által indukált változások felnőtt hím Iberocaerta cyreni gyíkok 

búvóhelyhasználatában. A búvóhelyhasználatot egyedül a „búvóhelyhasználattal” (búvóhelyen 

töltött idő) korreláló, általános aktivitástól független főkomponens reprezentálja. Az ábra 

átlagokat és a hozzájuk tartozó standard hibát jeleníti meg. 
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17. ábra. A D3-vitamin- és táplálékkezelések által indukált változások felnőtt hím Iberocaerta 

cyreni gyíkok kockázatvállalásában. A kockázatvállalást a szimulált ragadozótámadást követő 

előmerészkedést (= 1), vagy búvóhelyen maradást (= 0) leíró bináris változó reprezentálja. Az 

ábra átlagokat és a hozzájuk tartozó standard hibát jeleníti meg. 

 

IV./6 Diszkusszió 
 

Ebben a vizsgálatban a táplálék mennyiségének és minőségének, mint ökológiailag 

releváns környezeti változóknak az I. cyreni hímek viselkedési konzisztenciájára kifejtett 

hatását teszteltem. A nagymértékben szinkronizált szaporodási időszak alatt (Martín & 

Salvador 1992), több mint két hetes táplálékmennyiség és táplálékminőség manipulálást 

követően vizsgált I. cyreni hímeknél a kezelések nem befolyásolták az aktivitás 

konzisztenciáját, de a búvóhelyhasználat és a kockázatvállalás konzisztenciájának 

jelenléte/ hiánya környezetfüggő volt. Az összes vizsgált viselkedési változó viselkedési 

típusa reagált a kezelésekre. Habár szignifikáns habituáció mindegyik viselkedésben 

kimutatható volt (az állatok idővel kevésbé aktívvá, valamint kockázatvállalóbbá váltak, 

illetve kevesebb időt töltöttek a búvóhelyükön), ennek általános trendjétől függetlenül 
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konzisztens egyedek-közötti különbségek kimutathatóak voltak, tehát a vizsgálat révén 

jól becsülhetők az egyedi viselkedési különbségek (Biro 2012). 

 

IV./6.1 Viselkedési konzisztencia 
 

Az aktivitás mind a mintázott populációban, mind az egyes kezelési csoportokban 

alacsony-közepes repetabilitású (Bell et al., 2009). Mivel a csoportspecifikus konfidencia 

intervallumok átfednek a mintázott populációéival, a repetabilitás értékek nem 

tekinthetőek különbözőnek. Ennek megfelelően, az aktivitás esetében semmi nem 

támasztja alá azt az elképzelést, hogy a beszűkült környezeti változatosság a repetabilitás, 

azaz a relatív egyedi különbségek csökkenését okozza, valamint, hogy az optimális 

környezetben a nagy egyedi különbségeket, azaz az „erős” személyiséget favorizálja. Ez 

összhangban van a zöld gyíkok esetében kapott eredményekkel (ld. III./4.1 – 5.1). 

A búvóhelyhasználat esetében a csoportszintű repetabilitások elhanyagolhatóak, 

kivéve a sok táplálék × D3-vitamin csoportot, ahol a repetabilitás értékei közepesnek 

nevezhetők, míg teljes mintán alacsonyak. Ez azt jelzi, hogy a “búvóhelyhasználati 

személyiség” kialakulása környezetfüggő, mivel az egyedek közötti különbségek a 

kezelések által nyújtott legkedvezőbb környezetben voltak a legmagasabbak. Lényegében 

úgy is tekinthetünk a búvóhelyhasználatra, mint az általános aktivitást leíró viselkedés 

változóra (ld. Koolhaas et al. 1999; Réale et al. 2007). Azok az egyedek, amelyek több 

időt töltenek a búvóhely védelmében, inaktívak. Ez az eredmény ellentmond a zöld 

gyíkok esetében tapasztalt mintázatnak, ahol a kockázatvállalás-személyiség egyedül az 

optimális csoportban hiányzott (ld. III./4.1 – 5.1). A mintázat hátterében álló pontos 

biológiai mechanizmust illetően itt sem lehet biztosat állítani. Elképzelhető, hogy a 

Lichtenstein és munkatársai (2016) által feltételezett szcenárió érvényesül és a kedvező 

környezeti feltételek lehetővé teszik az „extrém” viselkedési stratégiák kialakulását, ami 

megnöveli a viselkedési variancia egyedek közötti komponensét. Vadon élő madarakban 

kimutatták, hogy a viselkedési konzisztencia jelenlétének, valamint erősségének éves 

váltakozásában a környezeti faktorok jelentős szerepet játszanak, (Dingemanse et al. 

2004; Garamszegi et al. 2015). Mivel a búvóhelyhasználat esetében sem volt magasabb a 

repetabilitás a teljes mintán, a csökkent környezeti változatosság eredményeként 

kialakuló alacsony repetabilitásra vonatkozó hipotézis ismét elvethető 

A randomizációs teszt a kockázatvállalásnál szignifikáns, alacsony-közepes (ld. Bell 

et al., 2009) repetabilitását jelzi az összes, kivéve a szuboptimális kezelésben (kevés 
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táplálék × szójaolaj kontroll) lévő hímeket, akiknél nem volt szignifikáns repetabilitás. 

Mivel a randomizációs teszt nem-Gauss-eloszlású adatok esetében a statisztikai 

szignifikanciát nagyon robusztusan becsli (Nakagawa and Schielzeth 2010), a 

kockázatvállalás személyiség validnak tekinthető a három kezelési csoportban és a teljes 

mintán. Ez a mintázat a búvóhelyhasználatnál is feltételezhető mechanizmusok révén 

alakulhatott ki. A kedvezőtlen körülmények között élő egyedek egy általános viselkedési 

stratégiát követnek, ami az egyedek közötti variancia csökkenését okozza (Lichtenstein 

et al. 2016). Azonban, mivel a kockázatvállalás repetabilitásának becsült értékei nagyon 

közel estek egymáshoz mind a négy kezelési csoport esetében, ez inkább trendként 

értelmezendő, mintsem valódi mintázatként. Ahogy az előző két viselkedés esetében, úgy 

itt sem volt jele a repetabilitás csökkenésének az egyes kezelési csoportokban, tehát a 

csökkent környezeti változatosság a kockázatvállalás repetabilitását sem gyengíti. 

A korrelációs koefficiensek a teljes mintán gyenge, de szignifikáns összefüggést 

jeleztek az aktivitás és kockázatvállalás között, ugyanakkor a fenotípusos korrelációk 

egyik kezelési csoportban sem voltak szignifikánsak. Ez a mintázat első látásra 

alátámasztja a korábban megfogalmazott hipotézist, mivel a viselkedések közötti 

konzisztencia csak a teljes környezeti változatosságot lefedő egyedek halmazában volt 

megfigyelhető. Azonban a fenotipikus viselkedési korreláció még nem feleltethető meg 

a viselkedési szindrómának, mivel ez definíció szerint az egyedek közötti viselkedési 

korrelációt jelenti (Dingemanse et al., 2010a, b, 2012), itt pedig nem volt lehetséges az 

egyeden belüli és egyedek közötti komponens szétválasztása. Nemrégiben kimutatták, 

hogy még a különben erős fenotipikus korreláció is lehet pusztán az egyeden belüli 

viselkedési korreláció eredménye (Brommer et al., 2014; Urszán et al., 2015a). Továbbá 

a mintázott populációban tapasztalt szignifikáns korreláció hasonló koefficiensekkel bírt, 

mint az egyes csoportokban detektált, nem szignifikáns korrelációk. Ennél fogva a 

szindróma jelenlét/hiány mintázata sokkal inkább a teljes minta, illetve csoportok 

mintaszáma közötti különbség (statisztikai erő), mintsem a biológiai variációnak az 

eredményeként jöhetett létre. A búvóhelyhasználat és kockázatvállalás között nem volt 

szignifikáns korreláció. 

Ezek az eredmények azt jelzik, hogy a kezeléseknek hatása volt az I. cyreni hímek 

személyiségének erősségére, és – a zöld gyíkok esetében kimutatottakkal összhangban – 

támogatják a hipotézist, hogy a rövidtávú környezeti változatosság képes befolyásolni a 

viselkedési konzisztenciát. Az I. cyreni nagymértékben szinkronizált szaporodási 

időszaka közvetlenül a hibernációból történő ébredés után kezdődik, a hímeknek nincs 
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sok idejük a szaporodás előtt táplálékot keresni. Ennek megfelelően a környezet és egyedi 

állapot rövidtávú megváltozása is nagymértékben befolyásolhatja az egyedi 

rátermettséget, következésképp a viselkedést is. Az energetikai kényszerek hatása 

magától értetődő, mivel minden viselkedés bizonyos mennyiségű energiát követel 

(Mathot & Dingemanse, 2015; Mathot et al., 2015). Ezen kívül, mivel a táplálékkal 

bejuttatott D3-vitamin nagymértékben befolyásolja a szaporodási sikert, a táplálék 

minősége is várhatóan hatással van az egyedi viselkedésre. Eredményeim alapján a 

vizsgált I. cyreni populációban a viselkedési konzisztencia – legalábbis bizonyos szinten 

– a rövidtávon megnyilvánuló ökológiai hatások befolyása alatt áll. Így kijelenthető, hogy 

a környezeti hatások nem csak a konzisztencia hosszú távú fejlődésére, de rövidtávú 

kifejeződésére is hatással vannak. Az I. cyreni-vel, és a zöld gyíkokkal végzett kezelések 

révén nem csak fontos környezeti változókat manipuláltam, de a természetes 

változatosságot a természeteshez képest homogenizáltam is. Ennek ellenére a 

feltételezést, miszerint a környezeti változatosság szintje maga is fontos a rövidtávú 

viselkedési konzisztencia fenntartásában, e kísérlet sem támasztja alá. 

 

IV./6.2 Viselkedési típus 
 

A kezelések nem csak a viselkedési konzisztenciát, de az aktivitás, 

búvóhelyhasználat és kockázatvállalás viselkedési típusát is befolyásolták. Táplálékhiány 

mellet a hímek aktívabbak voltak fajtársaiknál, ami az éhezéselkerüléssel áll összhangban 

és a befektetésvédelem egy speciális esetének tekinthető (Clark, 1994; McElreath et al., 

2007; Luttbeg & Sih 2010; Dosmann et al., 2014; DiRienzo & Montiglio, 2016). Az 

alacsony energiaszintű egyedek megnövekedett aktivitás révén potenciálisan több 

táplálékhoz juthatnak és ezáltal az állapotukat is javíthatják, míg a sok táplálékkal etetett, 

magas energiaszintű egyedek számára a csökkent aktivitás az előnyös stratégia, hogy 

szaporodási potenciáljukat megőrizzék, a befektetésvédelem teóriájával összhangban 

(Clark, 1994; Luttbeg & Sih, 2010; Sih et al., 2015). 

A D3-vitaminnal etetett egyedek több időt töltöttek a búvóhelyükön, ami megint csak 

a befektetésvédelemhez köthető eredmény (pl. Clark, 1994). A D3-provitaminról tudjuk, 

hogy a hímek femorális szekrétumának fő kémiai komponense, pozitív összefüggést 

mutat az egyedi minőséggel (Allen et al., 1994; Laing & Fraser, 1999; Griffin et al., 2003; 

Hayes et al., 2003), pozitív hölgyválasz alatt áll (Martín & López, 2006a), továbbá a T-

sejtes immunitás hatékonyságát is növeli (López et al., 2006). Ennél fogva a D3-
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vitaminnal etetett hímek attraktívnak tekinthetőek, potenciálisan magas szaporodási 

sikerrel és a befektetésvédelem elvének értelmében ezt biztosítaniuk is kell. Nemrégiben 

azt is kimutatták, hogy az I. cyreni nőstények azoknak a hímeknek a szaganyagát 

részesítik előnyben, melyek előzőleg D3-vitaminnal voltak etetve (Martín & López, 

2012). Így várható, hogy az alacsony “szagminőséggel” rendelkező egyedek a pártalálás 

és szaporodási siker maximalizálása érdekében aktívabbak és több kockázatot is 

vállalnak, míg az attraktív hímek várhatóan kockázatkerülőek. A predációs nyomás nem 

csak közvetlenül, a ragadozók elkerülése révén, hanem közvetetten, az agresszív fajtársak 

elkerülésével is csökkenthető, minthogy ez utóbbi esetben az agonisztikus interakciók 

megnövelik az esélyét, hogy a ragadozók észleljék az egyedeket (Engqvist et al. 2015). 

A kémiailag attraktívabb hímek azáltal, hogy kevesebb időt töltenek a búvóhelyükön 

kívül, kisebb eséllyel válnak ragadozók prédájává, miközben a nőstényeket így is képesek 

territóriumukhoz vonzani.  

A D3-vitaminnal kezelt, kevés táplálékkal etetett hímek kockázatvállalóbbak voltak 

fajtársaiknál. Ez az interakció ellentmond mind a befektetésvédelem, mind az 

állapotfüggő biztonság elvének (Clark, 1994, Luttbeg & Sih, 2010), mivel a maximális 

kockázatvállalás olyan egyedeknél volt megfigyelhető, ahol az állapot egyik aspektusa 

magasnak, míg a másik alacsonynak tekinthető. A vitaminozott, de táplálékmegvonás 

mellett élő hímek alapvetően attraktív, magas állapottal bíró egyedeknek tekinthetőek 

csökkent túlélési valószínűséggel. Az a mintázat, hogy az attraktív hímek csak 

energiaszegény körülmények között voltak kockázatvállalóbbak, akár a végső befektetés 

elvének egy speciális eseteként is értelmezhető (ld. Clutton-Brock, 1984; Massot et al., 

2011; Nielsen & Holman, 2012; González-Tokman et al., 2013; Lee et al., 2014). Ha a 

korlátozott táplálékmennyiség alacsony jövőbeli szaporodási potenciálként fordítható le 

(a gyíkok ebben a populációban évente csak egyszer szaporodnak), akkor az egyébként 

attraktív hímek számára előnyös lehet kockázatvállalóbbnak lenni, főleg ha ez azonnali 

szaporodásbéli előnyökkel jár. Másrészt, a táplálékmegvonással szembenéző, kevésbé 

attraktív hímek voltak a leginkább kockázatkerülőek, elképzelhetően azért, mert 

számukra nem realizálódnak a kockázatvállalás előnyei, és így csak aktivitásukat 

növelték táplálkozásuk során, anélkül, hogy veszély jelenlétében kockázatot vállalnának. 

Létezik egy alternatív magyarázat is: Ha a D3-vitamin kezelésnek pozitív hatásai vannak 

az antipredátor sikerre (pl. nagyobb sprintsebesség érhető el az egészségesebb csontok 

révén; Laing & Fraser, 1999; Griffin et al., 2003), feltételezhető, hogy a táplálékhiányos 

egyedek számára a nagyobb predációs nyomás elfogadható költség a táplálkozási idő 
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megnövelésével járó haszonnal összevetve. Ez az éhezéselkerülés és állapotfüggő 

biztonság keverékének tekinthető, amely során az egyedi állapot egyik aspektusának 

magasabb szintje lehetővé teszi a gyíkok számára, hogy állapotuk egy másik 

aspektusának megnövelése érdekében nagyobb kockázatnak tegyék ki magukat. Az 

összes, itt tárgyalt szcenárió elképzelhető, ám a meglévő adatok alapján nem lehet 

választani köztük. 

 

IV./6.3 Összefoglalás 
 

Összefoglalva, az ökológiailag releváns, rövidtávú kezelések az I. cyreni hímek 

viselkedési konzisztenciáját és viselkedési típusát is befolyásolták. Több tanulmány is 

arra utal, hogy rövidtávon ható viselkedés-átvitelek is lehetnek ökológiailag 

szignifikánsak (Sih et al. 2003; Luttbeg & Sih, 2010). A viselkedési tesztek nyolc napos 

intervallumot fedtek le. Figyelembe véve a rövid és szinkronizált szaporodási időszakot, 

biológiailag szignifikánsnak tekinthetőek de a rövid távon kimutatott mintázatok 

semmiképp sem interpretálhatóak hosszú távra. Azzal, hogy a környezeti körülmények 

nem csak az átlagos viselkedést tolhatják el rövidtávon, hanem az egyedek közötti 

varianciát is befolyásolják, sikeresen demonstráltam a viselkedési konzisztencia labilis 

voltát. Ez az eredmény nem csak módszertani szempontból fontos, de azt is megmutatja, 

hogy egy bizonyos viselkedési jelleg hogyan állhat, vagy nem állhat szelekció hatása 

alatt, különböző környezeti faktorok függvényében. 
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Következtetés és kitekintés 
 

Vizsgálataim révén sikerült kimutatnom, hogy felnőtt hím és fiatal zöld gyíkoknál 

(L. viridis), valamint felnőtt hím I. cyreni gyíkoknál mind az aktivitás, mind a 

kockázatvállalás esetében viselkedésbeli eltérések mutathatók ki a vizsgált populáció 

egyedei között, tehát állati személyiségről beszélhetünk. További fontos eredmény, hogy 

sikerült kimutatnom a rövidtávú környezeti hatások egy viselkedésben (állati 

személyiség), ill. viselkedések között (viselkedési szindróma) megnyilvánuló viselkedési 

konzisztenciára kifejtett hatását kifejlett állatoknál. Az eredmények a két konzisztencia-

típus potenciális függetlenségére is utalnak. Végül, de nem utolsó sorban levonható a 

következtetés, hogy nem csak a viselkedési típus (egyedi viselkedési átlag), de a 

viselkedési prediktabilitás (egyeden belüli, nem környezet-indukált viselkedési variancia) 

is a környezet- és egyedi állapotbéli eltérések befolyása alatt állnak, egymástól 

potenciálisan függetlenül; összhangban az egyre gyűlő adatokkal (Biro & Adriaenssens, 

2013; Briffa, 2013; Velasque & Briffa, 2016). Vizsgálataim nem csak a hüllőknél végzett 

személyiségkutatások számát növelik, hanem a viselkedési konzisztencia kialakulására 

és evolúciójára vonatkozó következtetések is levonhatók az eredményekből, azonban a 

kutatás kiterjesztése mindenképpen szükséges a környezet- és egyedi állapotbéli eltérések 

viselkedési stratégiákra gyakorolt hatásának pontos megértéséhez. 

Zöld gyíkoknál ellentétes egyedfejlődési változás volt tapasztalható a viselkedési 

konzisztencia erősségében a személyiség és a szindróma tekintetében, amíg az előbbi 

gyengült, az utóbbi erősödött az életkorral. Emellett a személyiség és egyedi állapotjelző 

bélyegek közti kapcsolat is csak felnőtt hímeknél volt kimutatható. Ez az eredmény 

rávilágít arra, hogy a viselkedési konzisztencia kutatása során fontos lenne eltérő korú 

egyedeket bevonni a vizsgálatokba. A jövőben mindenképpen indokolt fiatal, lehetőleg 

laboratóriumban nevelt zöld gyíkok és I. cyreni-k vizsgálata, nem csak a viselkedés 

környezet- és állapotfüggőségének vizsgálatához, de a viselkedés öröklődésének és az 

apai-, illetve anyai hatások viselkedési konzisztencia kialakulásában játszott szerepének 

tisztázáshoz is (Taylor et al., 2012; Ariyomo et al., 2013; Ghio et al., 2016; Shine et al., 

2016). 

Egyre több kísérletes eredmény utal arra, hogy a viselkedési típus mellett, a 

viselkedési prediktabilitás is szelekció alatt áll, és az átlagos viselkedéstől független, 

biológiailag fontos jellegnek tekinthető (Biro & Adriaenssens, 2013; Mitchell et al., 2016; 

Osborn & Briffa, 2017). Mivel a viselkedési konzisztencia ellenére a környezeti 



96 

 

változásokhoz való reagálás képessége megmarad, a prediktabilitáson kívül a viselkedési 

plaszticitás is önálló konzisztencia-komponensnek tekinthető, vizsgálatát is egyre több 

tanulmány célozza (Rodríguez-Prieto et al., 2011; Kralj-Fišer & Schneider, 2012; Mathot 

et al., 2012; Dingemanse & Wolf, 2013). A három konzisztencia-komponens együttes 

vizsgálata alapvető fontosságú volna, azonban számos körülmény nehezíti ennek 

kivitelezését. A viselkedési prediktabilitás pontos meghatározásához sok, standardizált 

körülmények között zajló mérés kell, ami egyébként a prediktabilitás-plaszticitás 

elkülönítésnek is a feltétele. Egyelőre azonban kérdéses, hogy egyáltalán hány mérés 

szükséges az egyéni viselkedési variancia nagy részének (~95%-os) lefedéséhez. Sok 

tanulmány hangsúlyozza egy feltáró módszertani kísérlet elvégzésének szükségességét, 

amit felnőtt gyíkokon is meg lehetne tenni. 

Mivel a viselkedés állapotfüggőségének kialakításában pozitív- és negatív irányú 

mechanizmusok egyaránt szerepet játszhatnak, illetve esetenként több, különböző 

irányba ható folyamat is működhet egyszerre, longitudinális- és manipulatív vizsgálatok 

kivitelezése indokolt ezeknek a teszteléséhez. Az állapotfüggő jellegek vagy környezeti 

változók kísérleti manipulációja előtt és után történő viselkedési tesztekkel ki lehetne 

mutatni, hogy a kezelések potenciális hatására kialakuló viselkedési különbségek nem 

voltak-e jelen a kezdetektől fogva a populációban, valamint hogy ezek milyen hosszan 

maradnak fenn. Ezzel egyrészt a klasszikus definíció szerint, hosszú távon értelmezett 

viselkedési konzisztencia esetleges változásait lehetne vizsgálni, valamint azt is, hogy a 

manipulált állapot- és környezeti változók pozitív, vagy negatív visszacsatolási 

mechanizmusok révén hatnak-e a viselkedésre? Előbbi esetén tartósan fennálló 

különbségek várhatóak, míg utóbbi esetben az egyedek viselkedése konvergálni fog az 

idő előrehaladtával (Sih et al., 2015). 

A viselkedés állapot- és környezetfüggőségét nem csak hím, hanem nőstény 

gyíkoknál is vizsgálni kellene. Mivel a nőstényekre más kényszerek hatnak a szaporodási 

időszakban, illetve a terhesség alatt potenciálisan jobban függnek energiaraktáraiktól, 

várhatóan a hímektől eltérő viselkedési válaszokat adnak. Emellett, a hímek szaporodási 

időszak során mutatott viselkedése, így viselkedési stratégiáik is, csak a nőstények 

viselkedésének ismeretében helyezhetők kontextusba. Egyre több tanulmány utal arra, 

hogy a partner viselkedési konzisztenciája alapvetően befolyásolhatja a párválasztást és 

szociális viszonyokat hüllők esetében is (Godfrey et al., 2012; Teyssier et al., 2014). 

Végezetül, röviden szeretnék a dolgozat szűkebb keretein kívülre tekinteni és a 

személyiségkutatás jelenlegi helyzetét, valamint lehetséges jövőjét megvizsgálni. Már 
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csak azért is időszerűnek tartom ezt, mert a személyiségkutatás ezekben az években kezd 

egyre inkább elmozdulni a jelenségleírástól a hipotézistesztelés felé – bár egyesek ezt 

máshogy látják (ld. Beekman & Jordan, 2017a, b; Bell, 2017). Másrészt a dolgozat 

zárógondalatainak írása közben pattant ki egy a korábbiaknál nagyobb hullámokat keltő 

vita az állati személyiség, mint tudományos újdonsággal bíró koncepció létjogosultságát 

illetően. Beekman és Jordan, diskurzust kiváltó közleményükben (2017a) azzal érvelnek, 

hogy pontosan a konzisztens egyedi különbségek hátterében álló mechanizmusok 

tesztelése révén vált a személyiségkutatás megkülönböztethetetlenné a „klasszikus” 

viselkedésökológiától és már semmi sem indokolja, hogy továbbra is független 

koncepcióként tekintsünk rá. 

Bár a szerzők sok állításával egyetértek, így azzal is, hogy az „állati személyiség” 

kifejezés egyre inkább divatos szlogenné válik, miközben a kutatók jelentős hányada nem 

megfelelő módszereket használ a viselkedési konzisztencia vizsgálatához (ld. Jungwirth 

et al., 2017), mégsem tartom helyesnek a (jelen dolgozatban is felvázolt terminológián 

alapuló) személyiség-koncepció teljes elutasítását. Véleményem szerint a 

személyiségkutatás legnagyobb jelentősége – ahogy az a dolgozatban is kifejtésre került 

– az egyeden belüli viselkedési variancia (viselkedési plaszticitás és prediktabilitás) 

adaptív értékének felismerésében rejlik, szemben az egyedek közötti viselkedési 

variancia leírásával, ami valójában már a személyiségkutatás megjelenése előtt is a 

viselkedésökológia célkeresztjében állt. A még mindig általánosnak mondható 

populációs átlagok vizsgálatához képest annak a felismerésnek a jelentőségét, hogy az 

állati viselkedés hierarchikus szintek között váltakozhat, nem lehet(ne) elvitatni és 

hasznos volna, ha ez a nézet a „klasszikus” viselkedésökológián belül is nagyobb teret 

nyerne. Mindamellett valószínűnek tartom, hogy a jövőben az „állati személyiség”, mint 

fogalom már nem csak biológiai értelemben lesz használható, inkább egy módszertani 

keretet fog jelenteni az egyeden belüli- és egyedek közötti viselkedési variancia 

vizsgálatához, magába foglalva a már kialakított kísérleti protokollokat és statisztikai 

módszereket. 
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rendszeresen hozzájárultak kísérleteim megtervezéséhez, kivitelezéséhez. Gergőnek 

külön köszönöm, hogy az enyémtől távol álló tudományterületét megismertette velem. 

Köszönöm Bertók Péternek, Mészáros Boglárkának, Kopena Renetának, Octavio 

Jiménez Roblesnek, Roberto García-Roának és Gonzalo Rodriguez Ruiznak, hogy a 

terepi munkában segítségemre voltak, ezzel (is) hozzájárulva kutatásaim sikeréhez. 

Köszönet illeti az El Ventorrillo kutatóállomás összes, valahai lakóját, amiért 

társaságukkal színt vittek a sokszor egyhangú munkába, jelenlétükkel segítették 
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átvészelni a spanyol hegyvidéken gyakori esős napokat. Felsorolni is lehetetlen, hogy az 

évek során hány, inspiráló hatású fiatal biológust ismertem meg itt, akik révén kicsit a 

világra nyíló ajtó is kitárult előttem. 

Köszönetemet szeretném kifejezni az ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék 

valamennyi jelenlegi és egykori munkatársának, amiért befogadtak maguk közé és az 

évek során olyan légkört biztosítottak, ami az eredményes és hatékony munkavégzéshez 

elengedhetetlen volt. 

Kutatásaimat az OTKA K 105517 számú pályázata fedezte. A zöld gyíkok 

befogásának, és a velük való munka engedélyezéséért a Közép-Duna-Völgyi 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget (engedélyszámok: 

17657-4/2011, 7223-6/2014), a hegyigyíkok befogásának engedélyezéséért pedig Madrid 

Tartomány Természetvédelmi Ügynökségét (“Consejería de Medio Ambiente de la 

Comunidad de Madrid”, engedélyszám: 10/024398.9/13) illeti köszönet. 

Ez úton szeretném hálámat kifejezni egykori biológiatanáromnak és 

osztályfőnökömnek, Hegedüs Mártának, hogy elindított a tudományos pálya felé. Márti 

már akkor meg volt róla győződve, hogy biológus válik belőlem, és rengeteget segített, 

hogy gyerekkori vágyamat valóra is válthassam. 

Mély és őszinte hálával tartozom Szüleimnek, akik kora gyerekkoromtól, időt és 

pénzt nem kímélve, aktívan és kitartóan támogatták választott hivatásomat, valamint 

például szolgáltak arra nézve, hogy a kitartó és kémény munka mindig meghozza a 

gyümölcsét. 

Csak sorban végül, de koránt sem utolsó sorban köszönöm Violának, hogy a sokszor 

hónapokig tartó spanyol kutatóútjaimat türelemmel viselte, támaszt nyújtott a nehéz 

pillanatokban és akkor is hitt bennem, amikor én magam már kezdtem feladni a reményt, 

hogy valaha is célt érek. Nélküled nem sikerült volna! 
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Függelék 

Viselkedés Hatás F(df1, df2) P 

Kockázatvállalás SVL 0,17 (1; 69)  0,68  

 Kondíció 0,03 (1; 69)  0,86  

 Relatív fejméret 0,015 (1; 69)  0,9  

 Parazitafertőzés 0,33 (1; 69)  0,57  

 Femorális pórusok 

száma 

0,54 (1; 69)  0,47  

 Aszimmetria 0,17 (1; 69)  0,69  

 Világosság 1,97 (1; 69)  0,17  

 UV színtelítettség 0,63 (1; 69)  0,43  

 Kék színtelítettség 1,66 (1; 69)  0,2  

    

Felfedezőkészség SVL 6,69 (1, 35) 0,014 

 Kondíció 2,75 (1, 35) 0,11 

 Relatív fejméret 0,33 (1; 35)  0,57  

 Parazitafertőzés 6,63 (1; 35)  0,015  

 Femorális pórusok 

száma 

0,41 (0; 35)  0,53  

 Aszimmetria 3,63 (1; 35)  0,07  

 Világosság <0,001 (1; 35)  0,99  

 UV színtelítettség 1,29 (1; 35)  0,27  

 Kék színtelítettség 1,14 (1; 35)  0,29  

    

Viselkedési 

szindróma 

SVL 1,54 (1; 35)  0,22  

 Kondíció 1,14 (1; 35)  0,29  

 Relatív fejméret 0,2 (1; 35)  0,66  

 Parazitafertőzés 2,29 (1; 35)  0,14  

 Femorális pórusok 

száma 

0,01 (1; 35)  0,92  

 Aszimmetria <0,001 (1; 35)  0,99  

 Világosság 0,06 (1; 35)  0,81  

 UV színtelítettség 0,37 (1; 35)  0,55  

 Kék színtelítettség 1,35 (1; 35)  0,25  

 

A felnőtt hím zöld gyíkok (Lacerta viridis) viselkedési típusain és viselkedési szindrómáján 

futtatott általános lineáris modellek eredményei. A nem szignifikáns eredmények egymás után, 

egyesével kerültek visszahelyezésre a modellbe. A szignifikáns eredmények vastagon szedettek 
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Viselkedés Hatás F(df1, df2) P 

Kockázatvállalás SVL 0,03 (1; 45.7)  0,86 

 Kondíció 0,216 (1; 61.6)  0,644  

 Relatív fejméret 0,223(1; 86.2)  0,638  

 Relatív mellső 

lábhossz 

0,29 (1; 89.5)  0,59  

 Relatív hátsó 

lábhossz 

0,7 (1; 78.2)  0,41 

 Relatív farokhossz 0,19 (1; 67.04)  0,67  

 nem 3,84 (1; 89.5) 0,053 

    

Felfedezőkészség SVL 0,48 (1; 50.2) 0,49 

 Kondíció 1,38 (1; 71.6) 0,24 

 Relatív fejméret 2,94 (1; 75.9) 0,09 

 Relatív mellső 

lábhossz 

1,92 (1; 72.3) 0,17 

 Relatív hátsó 

lábhossz 

1,46 (1; 75.9) 0,23 

 Relatív farokhossz 0,07 (1; 72.6) 0,8 

 nem 2,28 (1; 63.7) 0,14 

 

Fiatal zöld gyíkok (Lacerta viridis) viselkedési típusán futtatott általános lineáris modellek 

eredményei. A nem szignifikáns eredmények egymás után, egyesével kerültek visszahelyezésre 

a modellbe. A szignifikáns eredmények vastagon szedettek. A végső modellekben a családok 

hatása: Z = 0,34; P = 0,73 kockázatvállalás és Z = 2,05; P = 0,04 felfedezőkészség esetében. 

 



Fix hatások Aktivitás Kockázatvállalás 

SVL 4,84 (1; 36,03); 0,034 1,51 (1; 36.11); 0,23 

Napozás 0,014 (1; 35,19); 0,91 3,36 (1; 35,27); 0,08 

Táplálék 0,03 (1; 32,74); 0,86 0,2 (1; 33,7); 0,66 

Napozás × Táplálék 0,19 (1; 30,87); 0,66 2,01 (1; 32,72); 0,17 

Napozás × SVL 3,81 (1; 34,13); 0,06 2,76 (1; 33,56); 0,11 

Táplálék × SVL 1,46 (1; 31,57); 0,24 0,8 (1; 32,11); 0,38 

Napozás × Táplálék × SVL 0,18 (1; 29,63); 0,68 0,18 (1; 31,50); 0,68 

Idő 0,58 (1; 30,87); 0,45 1,81 (1; 68,86); 0,18 

 

Felnőtt hím zöld gyíkok (Lacerta viridis) aktivitásán és kockázatvállalásán futtatott lineáris kevert modellek eredményei. A táblázat az F statisztikán alapuló 

eredményeket (alsó és felső df zárójelben) és ezek P értékeit mutatja be. A szignifikáns értékek vastagon szedettek. SVL = orrcsúcs-kloáka távolság; Napozás 

= napozási idő kezelés; Táplálék = táplálékmennyiség kezelés. 
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 Fix hatások Aktivitás prediktabilitása 

(χ2; P) 

Kockázatvállalás 

prediktabilitása 

(χ2; P) 

Mintázott populáció    

 SVL 3,16; 0,08 0,06; 0,8 

 Napozás 7,09; 0,007 1,16; 0,28 

 Táplálék 0,18; 0,67 0,52; 0,47 

 Napozás × Táplálék 0,73; 0,39 4,93; 0,03 

 Napozás × SVL 5,94; 0,014 1,28; 0,26 

 Táplálék × SVL 0,39; 0,53 0,52; 0,47 

 Napozás × Táplálék × SVL 0,64; 0,42 5,22; 0,02 

Kezelési csoportok    

Hosszú napozás 

Rövid napozás 

SVL 1,84; 0,18 -- 

SVL 7,73; 0,005 -- 

Sok táplálék × Hosszú napozás SVL -- 0,05; 0,82 
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Kevés táplálék × Hosszú napozás SVL -- 1,05; 0,31 

Sok táplálék × Rövid napozás SVL -- 3,74; 0,053 

Kevés táplálék × Rövid napozás SVL -- 3,88; 0,48 

 

Felnőtt hím zöld gyíkok (Lacerta viridis) aktivitásának és kockázatvállalásának prediktabilitásán futtatott lineáris modellek (GLM) eredményei a mintázott 

populációban és az egyes kezelési csoportokban. Először a mintázott populációban, a kezelések összes lehetséges kombinációját magyarázó változóként 

tartalmazó GLM-eket futtattam. Ezután az adott viselkedésre nézve legmagasabb rendű szignifikáns interakció szerint külön GLM-eket futtattam az 

interakcióban érintett kezelési csoportokban. A táblázat likelihood ratio khi-négyzet statisztika eredményeit, és ezek P értékekeit (df = 1) mutatja be. A 

szignifikáns értékek vastagon szedettek. SVL = orrcsúcs-kloáka távolság; Napozás = napozási idő kezelés; Táplálék = táplálékmennyiség kezelés. 

 



Összefoglalás 

 

Az egy populáción belül, adott viselkedési jellegben megfigyelhető konzisztens 

egyedi eltérések (állati személyiség), és a funkcionálisan eltérő viselkedési jellegek 

között kialakuló korrelációk (viselkedési szindróma) biológiai relevanciája széles körben 

elfogadott. A viselkedési konzisztencia kutatása ma a viselkedésökológia egyik 

leggyorsabban fejlődő területe. Egyre több eredmény utal arra, hogy nem csak az egyedek 

viselkedési típusa (egyedi viselkedési átlag), de a viselkedési prediktabilitás (egyeden 

belüli viselkedési variancia) is biológiailag releváns komponense a konzisztenciának. Az 

ezekre a komponensekre ható háttérmechanizmusok azonosítása elsődleges fontosságú. 

A környezet- és egyedi állapot eltérései az egyedfejlődés kezdeti szakaszában 

kulcsszerepet játszanak; azonban az, hogy ezek a különbségek befolyásolják-e a 

viselkedési konzisztencia erősségét ivarérett egyedekben, valamint, hogy a rövidtávú 

eltérések hatással vannak-e a konzisztencia erősségére, nem ilyen egyértelmű. 

Doktori kutatásom során két, egymással rokonságban álló nyakörvösgyík-fajnál, a 

zöld gyíkoknál (Lacerta viridis) és Iberolacerta cyreni hegyigyíkoknál vizsgáltam a 

viselkedési konzisztencia különböző komponenseinek környezet- és állapotfüggőségét. 

A vizsgálatsorozat mindkét faj esetében két, jól elkülöníthető kísérletből, korrelatív és 

manipulatív kísérletből állt. 

A kutatás első lépését képező korrelatív kísérletek során, felnőtt és laborban nevelt 

fiatal L.viridis, ill. felnőtt hím I. cyreni egyedeknél vizsgáltam, hogy kimutatható-e 

személyiség az egyedek felfedezőkészségében/ aktivitásában és kockázatvállalásában, és 

hogy ezek kapcsolatban állnak-e az egyedi állapotot potenciálisan tükröző bélyegekkel 

(pl. testméret, testtömeg, parazitáltság mértéke, szexuális jelzések). 

A második lépést képező manipulatív vizsgálatok során felnőtt hím L. viridis és I. 

cyreni gyíkok szaporodási időszaka alatt, faktoriális kísérleti elrendezést használva 

vizsgáltam, hogy a releváns környezeti és egyedi állapotbeli eltérések befolyásolják-e az 

egyedek aktivitását és kockázatvállalását. Kis testű gyíkoknál nem csak a rendelkezésre 

álló energia, de a hőszabályozásra fordítható idő is nagy befolyással van az egyedi 

állapotra, következésképp a viselkedésre is. Ennél fogva, L. viridis esetében 

táplálékmennyiség (sok vs. kevés) és napozási idő (10h vs. 3h) kezeléseket alkalmaztam. 

Az I. cyreni-kísérlet alapját a faj kémiai kommunikációja szolgáltatta: Ismert, hogy a 

hímek femorális szekrétumában jelen lévő D3-provitamin mennyisége információt 
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szolgáltat az egyed aktuális minőségéről. Kimutatták, hogy a nőstények előnyben 

részesítik azokat a hímeket, amelyek táplálékukkal sok D3-vitamint juttatnak 

szervezetükbe. Így várhatóan nem csak a táplálék mennyisége (sok vs. kevés) de annak 

minősége (vitaminnal etetett vs. szójaolaj kontroll) is befolyásolja a viselkedési 

konzisztenciát. 

A korrelatív vizsgálatok eredményei alapján, mind fiatal, mind felnőtt L. viridis 

esetében kimutatható volt személyiség a vizsgált viselkedésekben, azonban az életkor 

hatással van ennek erősségére ( a fiatalok személyisége erősebb), illetve a viselkedései 

szindróma jelenlétére (csak a felnőtteknél alakul szindróma). Emellett, az életkor a 

személyiség-állapot kapcsolat kialakulását is befolyásolja, mivel ez irányú összefüggés 

csak a felnőtteknél volt kimutatható. I. cyreni hímek esetében mindkét vizsgált 

viselkedésben kimutatható volt a személyiség. Továbbá erős, pozitív összefüggés volt az 

egyedek kockázatvállalása és a vérparazita-fertőzés mértéke között, a befektetésvédelem 

elvével összhangban. 

A manipulatív vizsgálatok eredményei alapján, a környezeti eltérések hatással voltak 

a L. viridis és I. cyreni hímek azonos viselkedésen belüli és viselkedések közötti 

konzisztenciájának jelenlétére/ hiányára. A kezelések ugyan nem voltak hatással az L. 

viridis hímek viselkedési típusára, de a viselkedés prediktabilitást befolyásolták. I. cyreni 

hímeknél a kezelések változatos hatást fejtettek ki a gyíkok viselkedési típusára. 

Következésképp elmondható, hogy bár a viselkedési stratégiák az egyedfejlődés 

kezdeti szakaszában is jelen vannak, de a viselkedési konzisztencia erőssége és 

állapotfüggősége csak az életkor előrehaladtával alakul ki, egyéni tapasztalat vagy a 

környezet hatására. A rövidtávú környezeti eltérések mindkét faj felnőtt hímjeinél 

befolyásolják a viselkedési konzisztencia kialakulását, bár általános mintázat nem 

mutatható ki. Eredményeim emellett alátámasztják a nézetet, miszerint a viselkedési 

prediktabilitás a konzisztencia potenciálisan független, biológiailag értelmezhető, 

természetes szelekció alatt álló komponense. 
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Summary 
 

Biological validity of consistent between-individual variation within population in 

single (i.e. animal personality) and across multiple, functionally different (i.e. behavioural 

syndromes) behaviours is widely accepted. The study of behavioural consistency became 

one of the fastest growing fields of behavioural ecology lately. Growing number of 

studies suggest that beside behavioural type (individual mean behaviour), behavioural 

predictability (intraindividual behavioural variation unrelated to environmental change) 

is another, biologically relevant component of behavioural consistency. Understanding 

background mechanisms affecting the emergence and maintenance of these components 

is the main goal of researchers. The key importance of individual state and environmental 

differences during the emergence of behavioural consistency is well documented. 

However, whether environment- and state-based variation influences the strength of 

behavioural consistency during adulthood and whether the strength of behavioural 

consistency can change during relatively short periods is poorly understood. 

My main aim was to study the environment- and state-dependence of behavioural 

consistency, using two closely related lacertids, European green lizard (Lacerta viridis) 

and Carpetane rock lizard (Iberolacerta cyreni) as model species. To this end, I conducted 

one correlative and one manipulative study on reproductive adult lizards. 

I examined (i) whether animal personality was present in the species and (ii) 

behavioural consistency was linked to traits potentially representing individual state (e.g. 

body size, body weight, parasitism, sexual signals). By applying a full-factorial design, I 

tested whether the relevant environmental and state differences affected different 

components of behavioural variation. In small bodied lizards, not just the available 

energy, but the time available for effective thermoregulation could affect individual state, 

and consequently, behaviour. Thus, in the case of L. viridis I used food (high vs. low) and 

basking time (10 h vs. 3 h per day) treatments. The I. cyreni experiment was based on 

traits known to have key importance in the sexual communication of the species. The 

amount of provitamin D3 in the male’s femoral secretion gives information about the 

individual’s actual quality. It has been shown, that females prefer males treated with 

supplementary vitamin D3. Therefore, not just the amount (high vs. low), but the quality 

of food (vitaminized vs. control) are expected to affect reproductive success and 

behavioural consistency. 
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My results indicate the presence of behavioural consistency in the studied behaviours 

in both species. However, in the case of L. viridis, age affected the strength of behavioural 

consistency, personality being ‘weaker’ (represented by lowe repeatabilities) in adults. In 

contrast, behavioural syndrome lacked in juveniles. Also, it seems that the link between 

state and behaviour emerges later during ontogeny. In the case of I. cyreni, I found a 

strong and positive correlation between risk-taking and parasite infection-rate, in line with 

asset protection theory. 

Results from manipulative experiments indicated effect of environmental variation 

on the presence/ absence of behavioural consistency, both within- and between 

behaviours. The treatments had no effect on L. viridis’ behavioural type, however, they 

did affect its behavioural predictability. In I. cyreni, treatments affected individual 

behavioural type in various ways. 

In conclusion, although animal personality seems to be ‘inbuilt’ (supported in L. 

viridis), the strength of behavioural consistency and state-dependence of behavioural 

variation changed during ontogeny, presumably through accumulating individual 

experience and experienced environmental differences. Whereas there is no general 

pattern, short-term environmental differences indeed affected presence/absence/strength 

of behavioural consistency in adults of both species. Last but not least, my results are in 

line with previous findings, emphasizing the biological validity of behavioural 

predictability, and indicating that natural selection might act on this potentially 

independent component of behavioural consistency. 
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3. A doktori drtekezds szerzojekdnthozz|jilrdok a doktori drtekezds ds a tdzisek szdvegdnek
pliigiLrrrkeres6 adatb6zisba helyezesdhez ds pl69iLrrnellerrcrzo vizsgfilatok lefuttatisii'toz.

I(elt: Budapest, 201 7. jf lius I 1.

-tL

*ELTE SZMSZ SZMR 12. .s:. ttrelllklct

a doktori 6rtekez6s szerzrij6nek aliirdsa


