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1. BEVEZETÉS 

Az egyik legfontosabb kérdés iteropár fajok számára az, hogy hogyan osszák szét az 

elérhet  forrásokat a különböz  szaporodási események között úgy, hogy azokból 

önfenntartásukra és túlélésükre is maradjon. Miután az egyed környezete, szociális 

körülményei és aktuális egészségi állapota is komoly hatást gyakorolhat a források 

elérhet ségére és eloszthatóságára, ezért a különböz  szaporodási események közötti, s t az 

adott szaporodási eseményen belüli egyenletes forráselosztás sem feltétlenül maximalizálja az 

egyed rátermettségét.  

Az adaptív döntések fontos szerepet játszhatnak az egyedek szaporodási befektetésének 

meghatározásában. A kifejezett másodlagos nemi jelleggel rendelkez , és így feltehet en jobb 

min ség  hímmel párba álló n stények többet fektethetnek az adott szaporodási eseménybe, 

hogy ezzel párjuk megtartásának esélyeit, illetve a „jó géneket” örökl  utódok szaporodási 

sikerét növeljék. Felmerül a kérdés azonban, hogy a n stények hogyan képesek párjuk 

min ségét megbecsülni a hímek másodlagos nemi jellegeinek kifejez désének mértékéb l.  

Egy hipotézis szerint madaraknál, a hímek másodlagos nemi jellegeinek teljes kifejez dését 

a vérparazitákkal való fert zöttség limitálhatja, így azok a hímek, amelyek díszesebb 

tollazattal rendelkeznek, feltehet en kevésbé parazitáltak. Tehát a tojók a szignálok alapján 

megbecsülhetik a hímek min ségét és parazitákra rezisztens párt választhatnak. Ezek a hímek 

rezisztencia géneket örökíthetnek tovább, illetve jobb szül knek bizonyulhatnak a 

fiókanevelés során, így utódaik gyorsabban fejl dhetnek és jobb kondícióban repülhetnek ki.  

A tojók, ha mégis rosszabb min ség  hímmel állnának párba, páron kívüli párzások során is 

javíthatják fiókáik túlélési esélyeit. A páron kívüli párzások a tojók számára direkt (pl. a 

páron kívüli párzásokban résztvev  hím által történ  szül i gondozás) és indirekt el nyökkel 

is járhatnak. A tojók páron kívüli párzásokban vehetnek részt a fiókáik genetikai 

varianciájának növelése, vagy épp a genetikai kompatibilitás céljából. Azonban a 

legszélesebb körben tanulmányozott hipotézis szerint a tojók „jó gének” szerzése révén 

próbálják el nyösen befolyásolni fiókáik rátermettségét. 

A párválasztás mellett a tojók utódaik szaporodási értékét az egyes fiókák preferenciális 

segítése révén is befolyásolhatják. Ha adott szaporodási eseményen belül az utódok adaptív 

értéke várhatóan eltér, akkor el nyös lehet az értékesebb utódba történ  preferenciális 

befektetés.  

Sok faj esetében a tojók a teljes fészekalj lerakása el tt kezdenek el ülni tojásaikon, így az 

utolsó tojásokból származó fiókák kés bb kelnek és gyakran kisebbek is maradnak, mint 

testvéreik. Az utolsó tojások, illetve az ezekb l származó fiókák gyakran csak biztonsági 
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tartalékként vannak jelen a fészekaljakban, amelyek felnevelése jó táplálékellátottságú 

körülmények között lehetséges, de amelyek rossz körülmények között el is pusztulhatnak. 

Ilyen esetekben az utolsó tojásokból származó utódok preferenciális segítése nem várható. Ha 

azonban a tojók azért kezdik meg az utolsó tojás lerakása el tt a kotlást, hogy lecsökkentsék 

utódaik fészekben töltött idejét, és az így kialakult mérethierarchiának nincs adaptív szerepe, 

akkor az utolsó tojásokból származó fiókák segítése el nyös lehet.  

Az utódok segítése már a tojásrakás során elkezd dhet. A többlet tápanyaggal rendelkez , 

vagyis nagyobb tojásokból kikel  fiókák ugyanis nagyobbak, gyorsabban n nek és jobbak a 

túlélési esélyeik. A tojásokban található karotinoidok fontos antioxidánsok, melyek védik az 

embrionális szöveteket a szabad gyökökkel szemben, emellett az immunrendszer 

szabályozásában is fontos szerepet játszanak. Az immunglobulinok pedig a fiókák korai 

életszakaszában játszanak jelent s szerepet, ugyanis passzív védelmet nyújtanak a 

betegségekkel szemben. A tojás sárgájába juttatott tesztoszteronnak is számos rátermettséget 

befolyásoló tulajdonsága ismert. Javítja a fiókák kompetíciós képességét és pozitív hatást 

gyakorol a fejl désükre.  

Kés bb, a táplálékelosztás során a tojók további támogatásban részesíthetik fiókáikat, vagy 

preferenciáikat a kotlás alatt történt környezeti változásokhoz igazíthatják. Miután azonban a 

fiókák etetése a legtöbb faj esetében nem csak a tojók feladata, az etetés során már a hím 

szül k is aktívan befolyásolhatják fiókáik túlélési és kés bbi szaporodási esélyeit. 

  

2. CÉLKIT ZÉSEK 

2.1. A tojásméret és a kelési aszinkrónia hatása a fiókák növekedésére 

(1) Vizsgáltam, hogy az örvös légykapó tojók hangsúlyozzák, vagy éppen kompenzálják az 

utolsó fiókák kelési aszinkróniából ered  mérethátrányát. Egy korábbi tanulmány szerint a 

táplálékelosztás során a szül k nem etetik preferenciálisan kis fiókáikat, így a kelési 

aszinkróniából ered  mérethátrányok kompenzálása csak a tojásrakás alatt lehetséges. Miután 

a tojásrakási sorrend függvényében történ  eltér  tesztoszteron befektetést sem mutattak ki 

ennél a fajnál, így itt a tojások tápanyagtartalmának fiókanövekedésre gyakorolt hatását 

vizsgáltuk.  

Azt találtuk (1), hogy a tojók az utolsó tojásokba juttatott többlet tápanyag segítségével 

sikeresen kompenzálják az utolsó fiókák mérethátrányait. Egy korábbi vizsgálat eredményei 

szerint azonban kompenzáció csak azokban az években fordult el , amelyekben a tojásrakást 

megel z  id szak meleg volt, míg hideg években nem volt kapcsolat a tojások mérete és a 

tojásrakási sorrend között. Miután a tojásrakást megel z  id szak alatt mért h mérséklet 
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pozitívan korrelált a fiókanevelés alatti táplálékellátottsággal, ezért a meleg éveket a jó, míg a 

hideg éveket a rossz min ség  évek közé soroltuk.  

(2) A jó és rossz években megfigyelt eltér  tojásméret-mintázat oka lehet az, hogy a tojók a 

különböz  években eltér  stratégiát folytatnak a tojásképzés során, hiszen lehetséges, hogy a 

mérethierarchia jó években hátrányos, míg rossz években semleges vagy el nyös. Másrészr l 

az is lehetséges, hogy a kelési aszinkrónia kompenzációja évtípustól függetlenül el nyös 

lenne, azonban a tojók rossz táplálékellátottságú években a rendelkezésre álló kevesebb 

táplálék miatt nem képesek nagyobb utolsó tojásokat rakni. Az els  hipotézis tesztelése 

céljából, fészekaljméret manipulációs kísérlet segítségével jó és rossz éveket szimuláltunk és 

vizsgáltuk a fészekaljakban lév  mérethierarchiának a fiókák növekedésére, kirepülési 

méretére és a szül k túlélésére gyakorolt hatását.  

Ha a tojók valóban eltér  stratégiát folytatnak a különböz  évtípusokban (els  hipotézis), 

akkor azt várjuk, hogy a kelési aszinkróniából ered  mérethierarchia pozitív vagy neutrális 

hatást gyakorol a növelt fészekaljat nevel  szül k rátermettségére, míg negatívan befolyásolja 

a szül i rátermettséget csökkentett fészekaljakban. Azonban ha a tojók rossz években 

energetikai kényszerek miatt nem képesek többlet tápanyagot juttatni az utolsó tojásokba, 

akkor a mérethierarcia feltehet en mind a csökkentett, mind pedig a növelt fészekaljakra 

negatív hatást fog gyakorolni. 

 

2.2. A szül i min ség és a páron kívüli párzások fiókanövekedésre gyakorolt hatásai 

(3) A tojók nem csak a tojásokba juttatott eltér  tápanyagmennyiség révén, hanem páron 

kívüli párzások során is befolyásolhatják fiókáik rátermettségét. Ezért vizsgáltam, hogy a 

páron kívüli párzásokból származó fiókák jobban fejl dnek-e, mint a szociális apától 

származó féltestvéreik, illetve hogy a szociális hímek másodlagos nemi jellegeinek mérete 

befolyásolja-e párjuk páron kívüli párzásokban való részvételének valószín ségét.  

(4) A fiókák növekedését a szül k min sége és egészségi állapota is befolyásolhatja. Ezért 

arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a szül k min ségével (másodlagos nemi jellegek 

kifejezettsége, malária fert zöttség) összefügg-e fiókáik növekedése illetve a hímek 

másodlagos nemi jellegeinek mérete jelzi-e a maláriás fert zések (Haemoproteus és 

Plasmodium fajok) elkerülésére/legy zésére való képességüket.  

 

2.3. Módszertani tanulmány 

(5) Számos tanulmány demonstrálta, hogy a polimeráz láncreakción (PCR) alapuló 

technikák hatékonyabbak az alacsony intenzitású fert zöttség kimutatásában, mint a 
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mikroszkópos módszerek és az ún. nested PCR alkalmazásával ezen technikák érzékenysége 

tovább növelhet . Azonban a módszer érzékenységének növelésével a szennyez dés veszélye 

és a nem kívánt DNS szakaszok felszaporításának valószín sége is megnövekszik. Miután a 

molekuláris biológiai és az ökológiai tanulmányokban el fordulhat, hogy a nested PCR 

technikát csak a parazita fert zöttség detektálására használják és a konkrét parazitafaj 

beazonosítása - pl. szekvenálással - nem történik meg, ezért fontosnak tartom a módszer 

lehetséges hibáira, hiányosságaira felhívni a figyelmet. Itt egy, a madarak maláriás és 

Leucocytozoon fert zöttségének kimutatására leírt nested PCR protokollt teszteltem.  

 

3. MÓDSZEREK 

A tojásméret, kelési aszinkrónia és fiókanövekedés tojásrakási sorrend függvényében való 

tanulmányozásakor (1) és a páron kívüli és a szociális hímt l származó fiókák növekedésének 

összehasonlításakor (3) mértük a tojások méretét és azokat lerakásuk sorrendjében számoztuk. 

Minden fészekaljat kikelés el tt egy nappal mesterséges keltet be helyeztünk, hogy az egyes 

tojásokból kikel  fiókákat beazonosíthassuk, illetve hogy a pontos kelési id t 

megállapíthassuk. A fiókák tömegét lemértük kikelésükkor, majd egyedi jelölést követ en a 

fiókákat az eredeti fészkükbe helyeztük vissza. A fiókák tömeg és szárnytollainak 

növekedését kétnaponta történ  méréssel követtük nyomon kirepülésükig. Ekkor 

tarsushosszukat is lemértük. Az egyes fészekaljakhoz tartozó hím és tojó szül k morfológiai 

mérése (hímeknél homlokfolt és szárnyfolt; hímeknél és tojóknál tömeg és tarsushossz), a 

fiókák 10 napos korában történt, ugyanekkor a szül kt l és fiókáiktól is vért vettünk a páron 

kívüli párzásokból származó fiókák beazonosítása és a fiókák ivarának PCR technikákkal való 

meghatározása céljából.  

(2) A kelési aszinkróniát leíró hipotézisek megoszlanak a tekintetben, hogy a kelési 

aszinkróniából származó mérethierarchiát adaptívnak tekintik-e vagy csupán a kelési 

aszinkrónia melléktermékének. Ennek az örvös légykapónál történ  vizsgálatához 

fészekaljméret manipulációs kísérletet végeztünk, amellyel jó és rossz táplálékellátottságú 

körülményeket szimuláltunk. Vizsgáltuk a kelési aszinkrónia az egyes fiókák és a fészekalj 

átlagos növekedésére illetve a szül k túlélésére gyakorolt hatását. A fészekaljakban lév  

kelési aszinkrónia mértékét a fiókák két napos korában mért tömegéb l becsültük, a fiókák 

tömeg illetve szárnynövekedését kétnaponta történ  méréssel határoztuk meg, míg 

kirepüléskor tarsushosszukat is lemértük. Miután a kutatási területen költ  örvös légykapók 

nagy területh séggel rendelkeznek, ezért azokat a szül  madarakat tekintettük túlél knek, 

melyeket költés alatt visszafogtunk a vizsgálatot követ  két évben. 
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(4) Fészekaljméret manipuláció segítségével kontrolált környezeti körülményeket 

biztosítottunk, hogy a korai anyai illetve genetikai hatásokat elkülöníthessük a neveltetési 

hatásoktól. A fiókanevelés alatt meghatároztuk a hím szül k másodlagos nemi jellegeinek 

méretét (homlokfolt és szárnyfolt) illetve a hímek és a tojók tarsushosszát. Emellett vért 

vettünk a szül kt l a maláriát okozó paraziták molekuláris módszerekkel történ  detektálása 

céljából is. A fiókák növekedését és kirepülési méretét a (2) tanulmánynál leírt módon 

vizsgáltuk.  

 

4. EREDMÉNYEK 

(1) Az örvös légykapó fészekaljakban a tojások mérete és így a kikel  fiókák tömege a 

tojásrakási sorrend függvényében n tt. A kelési aszinkrónia következményeképp viszont az 

utolsónak kel  fiókák tömege lassabban gyarapodott és kirepüléskor kisebb szárnyhosszt is 

értek el. Azonban a tojók részben képesek voltak kompenzálni az utolsó fiókák 

mérethátrányát, ugyanis minél nagyobb volt az utolsó tojás a fészekben lév  többi tojáshoz 

viszonyítva, annál kisebb volt az utolsó fióka hátránya. A fiókák szárnytollainak növekedése 

és kirepülési tömege nem függött össze a tojásrakási sorrenddel. Azonban a fiókák 

szárnytollainak növekedése pozitív, bár nem szignifikáns összefüggést mutatott a tojások 

relatív méretével. 

(2) A kezdetben kisméret  (vagyis aszinkron kel ) fiókák tömege lassabban n tt és kisebb 

kirepülési szárnyhosszt értek el, mint testvéreik. Hátrányuk növelt fészekaljban még nagyobb 

volt. Növelt fészekaljakban a szárnytollak növekedését, a fiókák kirepülési tarsushosszát és 

tömegét is meghatározta a fiókák fészekaljon belüli relatív mérete. A fészkekben lév  kelési 

aszinkrónia mértékével összefüggött a fészekaljak átlagos tömegnövekedése is. Minél 

nagyobb volt a kelési aszinkrónia, a fiókák átlagosan annál lassabban n ttek. A kelési 

aszinkróniának nem volt el nyös hatása a kezdetben kompetíciós el nyben lév  fiókák 

növekedésére és kirepülési méretére sem. Sem a fészekaljak kezdeti méretvarianciája, sem 

pedig a fészekaljméret manipuláció nem gyakorolt hatást a szül k túlélésére.  

(3) A fészekaljak 55.74%-a tartalmazott páron kívüli párzásokból származó fiókákat. Sem a 

költéskezdés, sem a tojók kondíciója, sem pedig a szociális hímek másodlagos nemi 

jellegeinek kifejez dése vagy testmérete nem prediktálta a tojók páron kívüli párzásokban 

való részvételét. Azonban a nagy testméret  tojók fészekaljai kisebb valószín séggel 

tartalmaztak páron kívüli párzásokból származó fiókákat. A páron kívüli párzásokból 

származó fiókák embrionális és kelés utáni fejl dése nem volt gyorsabb, mint féltestvéreiké. 

A páron kívüli párzásokból és a szociális hímekt l származó fiókák ivara sem különbözött. A 
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fiókák ivara nem függött össze a tojásrakási sorrenddel. A hím és tojó fiókák kelési idejében 

nem volt különbség, azonban kelés után a hím fiókák tömege gyorsabban n tt. Kirepüléskor a 

tojó fiókák tarsusa hosszabb volt, mint hím testvéreiké.  

(4) A hímek másodlagos nemi jellegeinek mérete nem prediktálta a maláriás fert zések 

elkerülésére/legy zésére való képességüket. Sem a genetikai, sem pedig a nevel  szül k 

fert zöttsége nem befolyásolta a fiókák növekedését illetve kirepülési méretét. A genetikai 

szül k másodlagos nemi jellegeinek kifejezettsége nem függött össze a fiókák növekedésével. 

Azonban a nevel  hímek homlokfoltjának nagysága pozitívan korrelált a fiókák 

szárnytollainak növekedésével. A genetikai és a nevel  szül k testmérete pozitívan függött 

össze fiókáik kirepülési szárnyhosszával.  

(5) Egy, a madarak maláriás és Leucocytozoon parazitákkal való fert zöttségének 

kimutatására kifejlesztett nested PCR protokoll tesztelése során arra derült fény, hogyha a 

madarak vérében a Leucocytozoon paraziták mellett maláriát okozó paraziták is jelen vannak, 

akkor bizonyos esetekben a primerek a kívánt DNS szakasznál hosszabb fragmentet 

szaporítanak fel. Ez a szakasz primerekkel együtt 617 bázispár hosszú, míg a Leucocytozoon 

specifikus fragment primerekkel együtt csak 526 bázispárnyi. Ez a jelenség annak 

köszönhet , hogy az els  reakcióból visszamaradó primerek a második reakció során még 

m köd képesek és felszaporítják az els  reakcióból származó 570 bázispár hosszúságú 

szakaszt. Mindez annak ellenére van így, hogy további primerek hozzáadása nem történt és 

12,5-szeres hígítást alkalmaztunk. 

 

5. DISZKUSSZIÓ 

(1) Számos madárfajhoz hasonlóan az örvös légykapó fészekaljakban is n tt a tojások 

mérete lerakásuk sorrendjében. Ugyan az utolsó tojásokból származó fiókák tömege lassabban 

n tt mint testvéreiké, az utolsó tojásokba juttatott többlet tápanyaggal a tojók képesek voltak 

az utolsó fiókák tömegnövekedésben és kirepüléskori szárnyhosszában megmutatkozó 

hátrányait kompenzálni. A fiókák szárnytollainak növekedése nem függött össze a tojásrakási 

sorrenddel, ami valószín leg annak köszönhet , hogy a fiókák a tömegnövekedése kárára 

többlet energiát fektettek szárnytollaik növekedésébe, ami különösen nagy jelent ség , hiszen 

a fiókák túlélése szempontjából a szinkronizált kirepülés igen fontos.  

A lassú növekedésnek és a fiatalkori rossz kondíciónak hosszútávú negatív hatásai lehetnek 

a fiókák rátermettségére még akkor is, ha a fiókák kés bb be tudják hozni lemaradásukat. Úgy 

gondoljuk ezért, hogy a kelési aszinkrónia negatív hatásainak részleges kompenzációjával 

feltehet en a szül k és az utolsó fiókák rátermettsége is n . Az utolsó tojásokba való 
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kompenzációs befektetés egyben arra is utal, hogy a fiókák közti mérethierarchia nem célja, 

hanem mellékterméke a kelési aszinkróniának.  

(2) Egy korábbi tanulmány szerint a tojások mérete jó táplálékellátottságú években 

lerakásuk sorrendjében n tt, míg rossz években nem volt megfigyelhet  ilyen mintázat. Ezért 

azt feltételeztük, hogy a fészkekben lév  mérethierarchia rossz években el nyös vagy 

neutrális, míg jó években el nytelen a fiókák és szüleik rátermettségére nézve.  

Azonban azok a fiókák, amelyek a testvéreikhez viszonyítva kisebbek voltak (vagyis 

aszinkron keltek) lassabban fejl dtek rossz (növelt fészekaljak) és jó években (csökkentett 

fészekaljak) egyaránt. Tömegnövekedésük lassabb volt és kisebb szárnytollakkal is repültek 

ki, mint testvéreik, ráadásul a kis mérettel járó negatív hatások növelt fészekaljakban még 

kifejezettebbek voltak. Növelt fészekaljakban a kelési aszinkrónia negatív hatást gyakorolt a 

fiókák szárnytollainak növekedésére illetve kirepüléskori tömegére és tarsushosszára is. 

Ráadásul a fészekaljak átlagos tömegnövekedését is negatívan befolyásolta a fészkekben lév  

méretvariancia és még a kompetitív el nyben lév  fiókák fejl dését sem befolyásolta 

el nyösen kezdeti méretel nyük. Emellett a szül k túlélése sem függött össze a 

fészekaljakban lév  kelési aszinkrónia mértékével, sem jó, sem pedig rossz években.  

Eredményeink alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a tojóknak évmin ségt l 

függetlenül el nyös lenne az utolsó tojásokba többlet tápanyagot juttatni és ezzel segíteni az 

utolsó fiókákat a kelési aszinkróniából adódó mérethátrányuk leküzdésében. Ráadásul ennek a 

kompenzációs befektetésnek rossz években még jelent sebb lenne a szerepe, hiszen a kelési 

aszinkrónia negatív hatásai növelt fészekaljakban még kifejezettebbek. Azonban a tojók rossz 

években feltehet en rosszabb kondícióban vannak és emiatt nem képesek többlet tápanyagot 

juttatni az utolsó tojásokba.  

(3) A tojások többlet tápanyaggal való ellátása és a fiókák aszinkron keltése mellett a 

tojóknak egyéb lehet ségeik is nyílhatnak fiókáik túlélési esélyeinek befolyásolására, például 

páron kívüli párkapcsolatok létesítésével. Vizsgálatunkban korábbi tanulmányokkal szemben 

azt találtuk, hogy a szociális hímek homlokfoltjával nem függött össze a páron kívüli fiókák 

megjelenése a fészkekben. A páron kívüli fiókák megjelenésének valószín sége nem mutatott 

összefüggést a szociális hímek szárnyfoltjával, testméretével és kondíciójával sem. Ennek 

következtében pedig a páron kívüli illetve a szociális hímekt l származó fiókák növekedése 

sem különbözött. A páron kívüli párzásokból származó fiókák eloszlása nem függött össze a 

tojásrakási sorrenddel és ezeknek a fiókáknak az ivara sem különbözött féltestvéreikét l. 

Rokonsági viszonyoktól függetlenül a hím fiókák tömegnövekedése azonban gyorsabb volt, 

mint tojó testvéreiké ugyan a tojók hátrányukat kirepülésükig behozták. Érdekes módon a 
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tojók tarsushossza kirepüléskor viszont nagyobb volt mint a hímeké. Ez annak köszönhet , 

hogy a hímek kirepüléskor fejlettebbek voltak és ekkor már vizet veszítettek szöveteikb l.  

Azt találtuk, hogy a nagyobb testméret  (feltehet en jobb min ség ) tojók kisebb 

valószín séggel vettek részt páron kívüli párzásokban. Ha a tojók páron kívüli (vagy párba 

állás el tti) párzásokban való részvétele f ként annak köszönhet , hogy a hímek a védtelen 

tojókat párosodásra kényszerítik, akkor ez a mintázat többek között azzal magyarázható, hogy 

a nagyobb tojók könnyebben védik ki a hímek párosodási szándékait.  

(4) A madarak szaporodási befektetését saját egészségi állapotuk is meghatározhatja. Ezért 

vizsgáltam, hogy a malária fert zöttség hogyan befolyásolja a szül k kelés el tti és kelés 

utáni befektetését. A genetikai anyák malária fert zöttsége nem függött össze fiókáik 

növekedésével és kirepülési méretével. Ez arra utal, hogy az anyák fert zöttsége nem 

gyakorolt negatív hatást a tojók tojásformálási illetve kotlási képességeire. Úgy t nik, hogy a 

maláriás fert zések nem befolyásolják jelent sen a szül k fiókagondozási képességeit sem, 

hiszen a nevel  szül k fert zöttsége nem függött össze fiókáik növekedésével. Azonban 

fontos megemlíteni, hogy a madarak alacsony fert zöttsége a különböz  maláriát okozó 

parazita leszármazási vonalak külön-külön történ  vizsgálatát nem tette lehet vé.  

A másodlagos nemi jellegek kifejez désének mértéke parazitákkal szembeni rezisztenciát 

jelezhet, így ha a rezisztencia örökl dik, a tojók számára el nyös lehet a díszesebb hímmel 

való párkapcsolat. Azonban mi nem találtunk összefüggést a hímek fert zöttsége és 

másodlagos nemi jellegeik kifejez dése között. Bár a hímek homlokfoltja nem jelzi 

parazitákkal szembeni rezisztenciájukat, a tojóknak mégis érdemes lehet nagy homlokfoltú 

hímmel párba állni, hiszen ezek a hímek valószín leg jobb körülményeket képesek biztosítani 

fiókáiknak, ugyanis az ilyen hímek által nevelt fiókák szárnytollai gyorsabban n ttek.  

Mind a genetikai, mind pedig a nevel  apák mérete összefüggött fiókáik kirepülés el tti 

szárnyhosszával, ami utalhat egyszer en arra, hogy a nagyobb szül k nagyobb utódokat 

hoznak létre, illetve arra is, hogy ezek a fiókák jobb géneket örökölnek. A nagyobb hímek 

továbbá jobb territóriummal is rendelkezhetnek és jobb szül k is lehetnek egyben. 

(5) Vizsgálatomban egy nested PCR protokollt alkalmaztam a madarak Haemosporidias 

fert zéseinek detektálásához. Azt találtam, hogy ha a madarak mind maláriával, mind pedig 

Leucocytozoon parazitákkal fert zöttek voltak, akkor az els  reakció primerei (amelyek a 

Plasmodium, Haemoproteus és Leucocytozoon közös DNS szakaszát szaporítják fel) az els  

reakció termékét tovább amplifikálták a második, Leucocytozoon parazitákra specifikus 

reakció során annak ellenére, hogy 12,5-szeres hígítást alkalmaztunk és további primerek 

hozzáadása nem történt.  
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Érdekes módon mindössze 9 malária leszármazási vonal fert zése esetében kaptunk ilyen, a 

Leucocytozoon specifikus szakaszoknál hosszabb szekvenciákat. A téves amplifikáció a 

magas parazita intenzitás vagy a primerköt  helyekben megmutatkozó hasonlóság 

következménye lehet, amely megnövelheti a DNS felszaporítás sikerét. E jelenség miatt 

különösen fontosnak tartom a molekuláris méret-standardek és a pozitív kontrollok 

használatát a Leucocytozoon paraziták detektálása során. Emellett a hasonló problémák 

elkerülése érdekében nested PCR alkalmazása esetén javaslom az olyan primer párok 

használatát, amelyek lánchosszabbítás alatti optimális h mérséklete különbözik. Érdemes 

továbbá a két reakció közé egy tisztítási lépést is beépíteni, hogy a feleslegben maradó 

primerek eltávolítása megtörténhessen. 
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