
 

 

Doktori értekezés tézisei 

 

 

 

The adaptive value of sex ratio adjustment 

(Az ivararány-manipuláció adaptív értéke) 

 

 

 

Szász Eszter 

2018 

 

 

Témavezető: 

Dr. Rosivall Balázs, egyetemi adjunktus 

 

 

Zootaxonómia, Állatökológia, Hidrobiológia Doktori Program 

Vezető: Prof. Török János 

 

ELTE Biológia Doktori Iskola 

Vezető: Prof. Erdei Anna 

 

ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék 

Viselkedésökológiai Csoport 

  



 

2 
 

1. Bevezetés, elméleti háttér 

Ivarosan szaporodó fajok esetében az egyik legalapvetőbb evolúciós 

ökológiai kérdés az, hogy a szülők a hím és a nőstény utódokat véletlenszerű 

arányban hozzák-e létre, vagy olyan arányban, amely az adott szülői és 

környezeti tulajdonságok mellett a lehető legnagyobb rátermettséget jelenti. Az 

utóbbi jelenséget nevezzük ivararány-manipulációnak, és kialakulását akkor 

várjuk, amikor a hím és a nőstény utódok rátermettsége eltérően függ a szülői 

vagy környezeti minőségtől. Az énekesmadaraknál (Passeriformes) számos 

tanulmány foglalkozott ezzel a jelenséggel, mert fészekaljaik kiváló vizsgálati 

egységek az utódok ivararányának mintázásához, továbbá, mert a hímek 

szaporodási sikere általában változatosabb, mint a tojóké, a hímek közötti 

versengés, a „hölgyválasz”, a páron kívüli párzások és a szociális poligámia 

miatt. A hímek morfológiai és viselkedési bélyegei gyakran előrejelzik a várható 

szaporodási sikerüket. Ennek megfelelően azt várjuk, hogy a fészekaljak 

ivararánya összefügg a hím szülő azon fenotípusos bélyegeivel, amelyek 

fontosak a szaporodási siker szempontjából és öröklődnek az utódokra. 

Ugyanakkor elképzelhető, hogy a hím és a tojó utódok rátermettségére 

közvetlenebbül hat a szülői vagy környezeti minőség, mert azok fejlődés alatti 

érzékenysége a nevelő körülményekre eltérő, és ebből kifolyólag a 

szaporodóképes kort eltérő eséllyel élik meg. Ilyenkor azt várjuk, hogy rosszabb 

körülmények között a szülők a kevésbé érzékeny ivar felé eltolódott ivararányú 

fészekaljakat hoznak létre. 

A kutatási terület, a nagyszámú tanulmány ellenére, ez idáig nem jutott 

konklúzióra arra vonatkozóan, hogy az énekesmadaraknál megvan-e az 

ivararány-manipuláció képessége, illetve hogy ha amennyiben megvan, a szülői 

és környezeti minőséget leíró változók közül melyek azok, amelyek megjósolják 

a létrehozott utódok ivararányát. Ez részben abból adódhat, hogy a tanulmányok 

többsége csak az utódok ivarfüggő jövőbeni szaporodási sikere szempontjából 

vizsgálja az ivararány-manipulációt, és ennek megfelelően elsősorban a hím 

szülő bélyegeit veszi figyelembe, és azok közül is majdnem kizárólag 

morfológiai bélyegeket. Ezen felül, a tanulmányokban figyelembe vett hím 

bélyegek kiválasztására sokszor nem találunk előzetes indoklást, sőt gyakran 

utólagos magyarázatot sem a fontosnak talált hím bélyegek szerepére. A 

konklúzióra jutást az is nehezíti, hogy az eddigi meta-analízisek eltérő 

szempontok szerint válogatták be a tanulmányokat, és csak az összefüggések 

átlagos erősségét írták le, de az összefüggések erősségének fajok és populációk 

közötti változatosságának kvantitatív magyarázatát nem kísérelték meg. Az is 
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egy további nehézség, hogy az ivararány-manipuláció élettani mechanizmusa 

egyelőre nem ismert pontosan. 

2. Célkitűzések 

Doktori munkámban előrelépésre törekedtem az előző pontban felsorolt 

hiányosságok terén. Ehhez kétféle megközelítést használtam. Egyfelől, terepi 

adatokból kiindulva elemeztem, hogy a morfológiai bélyegeken túl, a szülők 

viselkedési bélyegei, nevezetesen a hím szülő territoriális agressziója, is szerepet 

játszhat-e az örvös légykapó (Ficedula albicollis) ivararány-manipulációjában. 

Ezen felül, hogy a faj ivararány-manipulációjában szerepet játszó változóknak 

mi adhatja az evolúciós hajtóerejét; az utódok ivarfüggő nevelő környezetre való 

érzékenysége vagy az utódok ivarfüggő szaporodási sikere. Másfelől, irodalmi 

adatokból kiindulva elemeztem, hogy a fészekaljak ivararánya és a hím szülő 

fenotípusa közötti kapcsolat énekesmadár fajok és populációk közötti 

változatosságának mi lehet a biológiai magyarázata. Ezen felül, kritikai 

elemzését adtam egy a madarak ivararány-manipulációjára nem régiben javasolt 

élettani mechanizmusnak. Munkám során a következő konkrét kérdéseket tettem 

fel egy-egy vizsgálat alkalmával: 

 

Örvös légykapó 

1. Összefügg-e a hím szülők udvarlás alatt mutatott territoriális 

agressziójának mértéke és morfológiai bélyegeinek kifejeződése a fészekaljak 

ivararányával? 

2. Van-e a hím utódok nevelő környezetre való érzékenységének 

rátermettség-következménye? 

3. Jósolja-e a hímek udvarlás alatt mutatott territoriális agressziójának 

mértéke szülői gondviselésük mértékét? 

4. Összefügg-e a hímek udvarlás alatt mutatott territoriális agressziója 

párba állási és szaporodási sikerükkel, valamint túlélésükkel? 

 

Énekesmadarak 

5. Magyarázza-e a fenotípusos bélyeg szexuális szelekcióban betöltött 

szerepének megléte vagy hiánya a fészekalj ivararánya és a hím szülő fenotípusa 

közötti kapcsolat erősségét? Magyarázza-e a páron kívüli párzások gyakorisága 

ugyanezen kapcsolat erősségét? 

6. Élettani és evolúciós szempontból mennyire valószínű, hogy az 

ivararány-manipuláció kiméra embriókon keresztül valósul meg? 
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3. Adatgyűjtés és adatelemzés 

 

Örvös légykapó 

A terepi adatgyűjtés a Pilis-Visegrádi hegységben, a Duna-Ipoly Nemzeti 

Park területén létre hozott odútelepeken történt. 

Az örvös légykapó egy kistermetű, rovarevő, másodlagos odúköltő, 

ivarilag dikromatikus, hosszú távú vonuló énekesmadár faj. A hímek április 

közepén kezdenek visszatérni a költőterületre, ahol azonnal odút foglalnak. Az 

utánuk érkező tojók, a párválasztást követően, egyedül építenek fészket és a 

tojásokon is egyedül kotlanak. A fiókák etetését a két szülő együtt végzi. Bár a 

faj szociálisan általában monogám, viszonylag gyakoriak a páron kívüli 

párzásokból származó utódok, és néha szociális poligámia is előfordul. 

A hímek territoriális agresszióját az udvarlási periódus alatt, standard 

betolakodó teszttel mintáztuk. A betolakodó élő, fajtárs, drótkalitkába helyezett 

hím volt. A rezidens hímeknek a támadási latenciáját mértük, ami a betolakodó 

észrevételétől (territóriumra való visszaérkezés) az első támadásig (drótkalitka 

megérintése) eltelt idő (mp) volt. A fészekaljak ivararányát a fiókáktól gyűjtött 

vérmintákból és a ki nem kelt tojásokból vett embrionális szövetmintákból 

molekuláris módszerrel határoztuk meg. A nevelő környezet minőségének 

rátermettségre gyakorolt hatását a fészekalj kísérletes csökkentése (-2 fióka; 

jobb környezet) és növelése (+2 fióka; rosszabb környezet) segítségével 

vizsgáltuk. A kísérletes fészkekben nevelkedett egyedek rátermettségét a 

költőterületre való visszatéréssel, az első szaporodási esemény időzítésével és 

sikerességével, valamint a teljes apparens élettartam alatti szaporodási sikerrel 

jellemeztük. Az agresszió szempontjából vizsgált hímek szülői gondviselésének 

mértékét a fiókanevelési periódus alatt készített videó felvételek alapján, az 

etetési rátával jellemeztük. Az agresszió szempontjából vizsgált hímek párba 

állási sikerét a párba állás valószínűségével és az érkezéstől a párba állásig eltelt 

idővel (napok) jellemeztük. Ugyanezen hímek szaporodási sikerét a kireptetett 

fiókák számával becsültük, valamint azzal, hogy volt-e a költőterületre 

visszatérő utódjuk. A hímek túlélését a következő évi visszafogási adatok 

segítségével becsültük. Minden vizsgálatban mértük az egyedek morfológiai 

változóit (csüdhossz, testtömeg, szárnyfoltméret és homlokfoltméret), valamint 

meghatároztuk a korukat. 

A statisztikai elemzéseket SAS és R környezetben végeztem. A vizsgálati 

kérdésnek megfelelően általánosított vagy általános lineáris modellt építettem. 

Az elemzések során szignifikancia szerinti, lépésenkénti visszafelé irányuló 
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modellegyszerűsítést vagy információs kritérium alapján történő 

modellszelekciót alkalmaztam. 

 

Énekesmadarak 

Az irodalmi keresést az ISI Web of Knowledge kereső rendszerben 

végeztem. Azokat az ivararány-manipulációs tanulmányokat válogattam ki, 

amelyek vad énekesmadár populációt vizsgáltak, legalább egy fenotípusos 

bélyegét figyelembe vették a hím szülőnek és a fészekalj ivararányát 

molekuláris módszerrel határozták meg. A hím szülő fenotípusos bélyege és a 

fészekalj ivararánya közötti kapcsolatra vonatkozó teszt statisztika értékekből 

hatásnagyságokat (effect size) számoltam. A hatásnagyságokhoz nem tudtam 

előjelet rendelni, mert a tanulmányok több mint felénél nem állt rendelkezésre 

elegendő információ arra vonatkozólag, hogy a fenotípusos bélyegnek várjuk-e 

előzetesen az összefüggését a fészekalj ivararányával, illetve, hogy az 

összefüggést milyen irányban várjuk. Ezért, hogy a megfigyelt átlagos 

hatásnagyságokat statisztikai szempontból értékelhessük, a megfigyelt átlagos 

hatásnagyságokat a hatásnagyságok null eloszlásaihoz hasonlítottam, amiket úgy 

kaptam meg, hogy a valós adatbázist nagy számban szimuláltam azzal az 

alapfeltétellel, hogy a fészekalj ivararányok a fenotípusos bélyegektől 

függetlenül, véletlenszerűen alakulnak. A megfigyelt hatásnagyságok 

változatosságára két moderátor változó hatását teszteltem: A fenotípusos bélyeg 

intra- vagy interszexuális szelekcióban betöltött szerepének meglétét vagy 

hiányát, valamint, a páron kívüli párzásokból származó utódok gyakoriságát. 

A statisztikai elemzéseket R környezetben végeztem. Bayesian Markov 

lánc Monte Carlo többszintű meta-analíziseket futattam filogenetikai kontrollal. 
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4. Eredmények összefoglalása 

 

Örvös légykapó 

1. A hím szülő két tulajdonsága függött össze a hím utódok arányával a 

fészekaljban; a territoriális agresszió mértéke negatívan, a csüdhossz pozitívan. 

Ezen felül, a hím utódok aránya csökkent a szaporodási szezon előre 

haladásával. 

2. A rosszabb környezetben nevelkedett hímek élettartam alatti 

szaporodási sikere kisebb volt, mint a jobb környezetben nevelkedett hímeké, 

mert kevesebb szaporodási szezont éltek meg, és ebből kifolyólag párjaik 

kevesebb tojást produkáltak. A tojók élettartam alatti szaporodási sikerére nem 

volt hatással a nevelő környezet minősége. 

3. A hím szülő udvarlás alatt mutatott territoriális agressziójának mértéke 

nem függött össze a fiókaetetés gyakoriságával. 

4. A hímek párba állási és szaporodási sikere a költőterületre érkezés és a 

költéskezdés dátumával függött össze, azonban a territoriális agresszió 

mértékével nem. Ugyanakkor a hímek túlélésével összefüggött a territoriális 

agresszió mértéke, mégpedig korcsoport függően; a subadult hímek közül az 

agresszívebb, az adult hímek közül a kevésbé agresszívebb egyedeket fogtuk 

vissza nagyobb arányban. 

 

Énekesmadarak 

5. A szexuális szelekcióban bizonyítottan szereppel bíró hím szülői 

fenotípusos bélyegek és a fészekalj ivararányának kapcsolatára megfigyelt 

átlagos hatásnagyság jelentősebben eltért a null eloszlástól, mint az ilyen 

szereppel nem bíró bélyegekre megfigyelt átlagos hatásnagyság. A hím szülő 

genetikai apaságának bizonytalansága nem befolyásolta a fenotípusa és 

fészekalja ivararánya közötti kapcsolatra megfigyelt hatásnagyságot. 

6. A kiméra embriókon keresztül történő ivararány-manipulációnak mind 

élettani, mind evolúciós szempontból olyan mértékű költségei merülnek fel, 

amelyek a kialakulását erőteljesen megkérdőjelezik. 
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5. Következtetések összefoglalása 

 

Örvös légykapó 

Az eredmények arra engednek következtetni, hogy az örvös légykapó 

pilisi populációjában a hím szülő territoriális agressziója és testmérete, valamint 

a költés szezonon belüli időzítése játszhat szerepet az ivararány-manipulációban. 

Nem valószínű, hogy a hím bélyegei és a fészekalj ivararánya közötti 

összefüggés hátterében indirekt (genetikai) nyereségek állnak, mert a hímek 

szaporodási sikere nem függött össze se territoriális agressziójuk mértékével, se 

testméretükkel. Valószínűbb, hogy az ivararány-manipulációt direkt (anyagi) 

nyereségek hajtják, mert a hímek élettartam alatti szaporodási sikerét erősen 

befolyásolta a nevelő környezetük minősége. A költés időzítése összefügghet a 

nevelő környezet minőségével, hiszen a szezon előre haladásával egyre 

kevesebb számú fióka repült ki. A hímek agressziójának mértékében és 

testméretében megfigyelt különbségek azonban nem tudni milyen minőségbeli 

különbségekben nyilvánulhatnak meg a nevelő környezetben, ugyanis azok a 

fiókaetetés gyakoriságával nem függtek össze. 

 

Énekesmadarak 

Az eredményekből arra következtethetünk, hogy az énekesmadarak 

képesek lehetnek az ivararány-manipulációra, legalábbis a hím szülő szexuális 

szelekcióban fontos fenotípusos bélyegeivel összefüggésben. Továbbá, hogy az 

első és az azt követő meta-analízisek látszólagos ellentmondását az okozta, hogy 

a hím fenotípusos bélyegeket eltérő szempontok szerint vonták be az 

elemzéseikbe. Ezeken felül, valószínűsíthető, hogy a fészekalj ivararányának a 

hím szülő fenotípusához való igazítását direkt (anyagi) nyereségek hajtják révén, 

hogy annak az utódokra történő örökölhetőségének, és így az indirekt 

(genetikai) nyereségeknek a bizonytalansága nem függött össze az ivararány-

manipuláció kifejeződésével. 
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