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Természetes szelekció - Ismétlés 

Evolúció: Időben a populációban bekövetkező bármilyen allél (gén) gyakoriság 
változás  
Populáció: adott fajba tartozó egyedek tényleges szaporodási közössége  
Faj:  Tényleges szaporodási közösséget alkotó populációk olyan csoportja, 
amelyekből  (1) kiemelt egyedek egymással potenciálisan szaporodni képesek és 
szaporodóképes utódokat hoznak létre ; (2) egy adott niche-hez alkalmazkodott 
egyedek összessége 



Szexuális (ivari) szelekció 

A szexuális szelekció a természetes szelekció azon formája, 

amely a másodlagos ivari jellegek (például a testméret, a 

színezet, a hangadás, a szagok stb.) és a szaporodási siker 

közötti nem véletlenszerű kapcsolat során jelenik meg 

 

Azokra a másodlagos ivari jellegekre történik pozitív 

szelekció, amelyek növelik a szaporodási sikert 

 

Számos jelleg esetében a „természetes” és „ivari” szelekció 

ellentétes hatású lehet…. 

 

A szelekciós folyamatok között a szaporodási siker (ill. a 

rátermettség) jelenti a kapcsolatot 





A szexuális szelekció a rátermettség egyik 
komponensére, párzási sikerre hat 

 

Rátermettség (fitnesz) = életképesség + termékenység + 
hosszú élettartam + párzási siker 

                  

A jelleg a párzási sikeren keresztül növelheti a teljes 
rátermettséget annak ellenére, hogy csökkenti az 
életképességet 



Az ivarok befektetései 

Más tényezők is szerepet 

játszhatnak 

IVARSEJTEK 

 

NŐSTÉNYEK: 

 

Nagy méret 

Kis darabszám 

Energiaigényes 

 Him minőség választása 

 

HÍMEK: 

Kis méret 

Nagy darabszám 

Kis költség 

 Nagyszámú nőstény 

választása 

 

UTÓDOK 

 

Korlátozott erőforrások 

 

Ivarok eltérő befektetései 

Mindkét tényezőnek lehet hatása 



Érdekellentét az ivarok között a szaporodás 

során 

Hím 

szaporodási 

sikere (RS) 

nő a párok 

számával 

→ Hímek 

érdeke minél 

több 

nősténnyel 

párzani 

Bateman-féle hipotézis (1948): Drosophila melanogaster 

Nőstény RS 

nem nő a párok 

számával 

→Nőstények 

érdeke jó 

minőségű 

hímekkel 

párzani 

 

 
Párok száma 

2012-ben nem sikerült reprodukálni az eredményeket….Gowaty és mts 



Az ivari szelekció erősségét befolyásoló tényezők 

Monogámia 

(hasonló befektetés a nőstény és a 

hím részéről) 

 

Nagyfokú hasonlóság (kicsi 

dimorfizmus) 

 

 Gyenge ivari szelekció 

 

De:  

Territórium fontos a szaporodási 

sikerhez 

„Félrelépések” előfordulnak 

 Erősebb ivari szelekció 

Hattyú 

Fekete rigó 



Az ivari szelekció erősségét befolyásoló tényezők 

Poligínia 

Hímek versengése a nőstényekért 

Nagy variabilitás a 

rátermettségben 

 

Erősebb ivari szelekció 

 

Effektív ivararány: a 

szaporodóképes hímek és 

nőstények aránya  

 

Meghatározza a ivaros szelekció 

erősségét: minél nagyobb, annál 

erősebb szelekció érvényesül 

örvösfácán (Phasianus colchicus)  



Az ivari szelekció két formája 

Az ivaron belüli szelekció (intra-szexuális): másodlagos ivari bélyegeken 

hat, melyek meghatározzák az adott ivaron belül a másik ivar egyedeiért, 

ivarsejtjeiért vagy az általuk használt források megszerzéséért folytatott 

versengés kimenetelét, párosodási és szaporodási sikert.  

• A hímekre jobban jellemző a versengés 

• Mértbeli dimorfizmus 
 

 

 

Az ivarok közötti szelekció (intra-szexuális): a másodlagos ivari 

bélyegeken hat, melyek meghatározzák az egyik ivar (általában a hím) 

egyedeinek vonzóságát, tetszetősségét, feltűnőségét a másik ivar egyedei 

felé, s a szóban forgó bélyegek alapján azok aktívan válogatnak 

• A nőstényekre jobban jellemző a versengés 

• Minőségbeli (kinézet) dimorfizmus 

 
 



Intra-szexuális szelekció 

Küzdelem a párosodás jogáért és/vagy a sikeres 

párosodást biztosító erőforrásokért 

 

Ha a hímeknek lehetőségük van monopolizálni a 

megtermékenyíthető nőstényeket;  

 

Párzás előtt: 

1. Fizikai küzdelem 

2. Lopakodó stratégia 

 

Párzás után: 

1. Spermakompetíció 

2. Kölyökgyilkosság 



Elefántfókák: hímek területfoglalása 
szaporodási szezon kezdetén, partra jövő 
nőstények monopolizálása 
Méretben és fizikai erőben megnyilvánuló 
ivari dimorfizmus 

Fizikai küzdelem (1) 



Fizikai küzdelem (2) 

Küzdelemre alkalmas „fegyverek” kialakulása 

(párosujjú patások, rovarok) 

Muflon (Ovis aries) Nagy szarvasbogár 

(Lucanus cervus) 



Spermakompetíció 

A hím viselkedésével, fizikai és anatómiai akadályokkal, 

illetve ejakulátumának fiziológiai jellemzőivel közvetlenül 

csökkenti a petesejtnek egy másik spermiumának 

megtermékenyítési valószínűségét. 
 

A sikerhez vezető stratégiák: 

• nagyobb mennyiségű ejakulátum bejuttatása (csimpánzok) 

• többszöri és/vagy hosszabb ideig tartó párosodás (kutyafélék) 

• spermadugó elhelyezése a nőstény ivarjáratába (egerek) 

• nőstény őrzése (ugrópók) 



Kölyökgyilkosság 

Új hím (langurok - Semnopithecus sp) 3-4 évre 
Új  (rokon) hímek (oroszlánok- Panthera leo) 3-4 évre 
Sajátítják ki rokon nőstények csoportját 

A kölykét elvesztő nőstények hamarosan újra 

megtermékenyíthető állapotba kerülnek (szinkronizáció) 



Alternatív hím szaporodási stratégiák 

Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus kisutch) 

nőstény Nagy termetű hímek 
Kis termetű 
lopakodó hím 

Folyókban ívnak (ahonnan származnak) 

Nagy, domináns hímek territóriumot foglalnak (fizikai küzdelem) 

Kis méretű hímek – méret arányosan több spermát termelnek 



Interszexuális szelekció 

Egyik ivar forrásként jelentkezik a másik számára: A hölgyválasz 

esetében a nőstény válogat a hímek között azok másodlagos ivari 

bélyegei alapján, míg a hímválasznál éppen fordítva történik, azaz 

a hím a válogató ivar. 

1. Erőforrások biztosítása:  

 költési területet bőséges élelemmel 

 biztonságos búvóhely a fészek/odú/üreg 

 „nászajándék” 

 
2. Jó gének: 
     nőstények olyan hímeket választanak,  
 melyek utódai rátermettebbek 

A csér tojók preferálják 
azt a hímet, amelyik az 
udvarlási szakaszban 
több táplálékot ad át 
(többet etetik a fiókák) 



Interszexuális szelekció 
Hím jellegek és udvarlás 

 

Az udvarlásban szerepet játszó jellegekre 

a nőstények preferenciát mutatnak 

(vonzóak a nőstények számára): 

 

Nagyobb méretű hímre (pl. leveli békák, 

Hylidae) 

 

Nagyobb énekrepertoárra (pl. nádirigó, 

Acrocephalus arundinaceus) 

 

Színességre (vörös, narancs, sárga) (pl. 

(Skarláttangara, Piranga olivacea) 



Interszexuális szelekció 

Miért az adott jelleg alapján választanak a nőstények? 

 

Van-e kapcsolat a jelleg és valamilyen „minőség” között? 

 

Ha van, hogyan alakul ki ez a kapcsolat az evolúció során? 

Vörös szín preferencia (nőstényeknél): 

Megfelelő táplálkozás, felderítő viselkedés 

Egészségesség  

 Karotin (A-vitamin) – antioxidáns hatás, gyulladásgátlás  



Interszexuális szelekció 



Interszexuális szelekció 

Megszaladási jelenség (Fisher 1935):  

 

(1) Véletlenszerű nőstény preferencia 

 

(2) Párosodás kiválasztott hímekkel 

 

Ha 1 és 2 öröklődik, akkor 

 

 nőstényutódok erősebb preferenciát 

mutatnak 

 hímutódok erősebb jelleget mutatnak 

 

A vonzó hímeknek több utódja lesz 

Pozitív visszacsatolás, önkényes jellegek, hátrányos jellegek 

Nyelesszemű-légy  

(Sphyracephala europaea) 



P          T 

preferencia      szemnyél 

a szemnyél      hossza 

hosszára 

mutáció megnöveli 

♂ a szemnyél hosszát… 

…gyorsan fixálódni fog  

a♀ választása 

                                  
 

 

Megszaladási szelekció (genetikai modellje)  

2 gén 

Genetikai korreláció a hím jelleg 

és a nőstény erre a jellegre 

kialakult preferenciája között 



Interszexuális szelekció 

Költség vagy hátrány elv (Zahavi 1975): Ha egy bélyeg 

létrehozása, illetve fenntartása költséges, akkor a rosszabb 

minőségű egyedek általában csak kisebb mértékben képesek 

az adott tulajdonság kifejlesztésére 

 

„Őszinte” jelzés: 

 

 csak a megfelelő minőségű hímek esetében fejeződik ki 

erős mértékben 

 az egyedek minősége között pozitív kapcsolat áll fenn 

 „csalók” megjelenés kisebb eséllyel várható 



Interszexuális szelekció 

Parazita-rezisztencia hipotézis (Hamilton–Zuk 1982): Egy 

populációban a nőstények a hímek azon bélyegei alapján is 

válogathatnak, melyek azok parazitákkal szembeni ellenálló 

képességét jelzik. 

 

Feltételek: 

1. A parazita csökkenti a gazdaegyed rátermettségét. 

2. A parazita-rezisztencia egyedek közötti változatosságának 

genetikai háttere van. 

3. A másodlagos ivari jellegek tükrözik a szervezet 

parazitákkal szembeni ellenálló képességét. 

4. A nőstény a párválasztáskor a legdíszesebb hímet 

részesíti előnyben. 



Interszexuális szelekció 

Immunkompetencia költségelve (Folstad és Karter 1992)  

Egyes androgén hormonok (pl. tesztoszteron) gátolják az 

immunrendszer működését, és ezzel visszavetik a parazitákkal 

szembeni hatékony védekezést 

 

Ezért  az androgénektől függő jellegeket, csak a jobb 

immunrendszerrel rendelkező egyedek képesek kifejezettebbé 

tenni. 



Interszexuális szelekció 

A melaninpigment (fekete, szürke, barna, illetve vörhenyes 

díszek) minőségjelző funkciója (Bókony és mtsai, 2008): 

 

A magasabb tesztoszteronszint növeli a  melaninkoncentrációt 

 az egyed sötétebb lesz 

 csökkenti az immunrendszer hatékonyságát 

 

Egy rosszabb minőségű egyed, amelynek eleve kevésbé 

hatékony az immunrendszere, nem képes tolerálni hasonló 

tesztoszteronszintet 

 

Ezért a bélyeg nála csak visszafogottabban fejeződhet ki 


