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Párkapcsolati rendszerek  
A párkapcsolati rendszer az egyedek egy csoportján belül a szaporodásban 
részt venni képes nőstények és hímek közötti szociális párkötelékek 
rendszere, amelyet a kapcsolatban résztvevő felek ivaronkénti száma 
alapvetően meghatároz.  
 

Látszólagos párkapcsolati rendszer (szociális párkapcsolati rendszer) a 
viselkedés alapján megfigyelhető párkötelék  
 Jelenlegi és/vagy a jövőbeli szaporodási lehetőség fenntartása 
 A szaporodási partner(ek)hez való lehetőleg kizárólagos hozzáférés 
 Növeli a tagok szaporodásához és túléléséhez szükséges források 

megszerzésének hatékonyságát,  
 Növeli a szaporodás sikerességét 
 

Valódi (vagy genetikai) párkapcsolati rendszerek: genetikai vizsgálatokkal is 
alátámasztottak. 
 

A párkötelékek a résztvevők között az udvarlás és a párosodás után, illetve 
sok esetben előtte is tartósan fennállnak. 



Párkapcsolati rendszerek néhány típusa 

 Genetikai 
---------- Szociális 
 
(1) Szociális ás genetikai monogámia 
(2) Szociális poliginia, genetikai 
promiszkuitás 
(3) Szociális poliandria, genetikai 
promiszkuitás 
(4) Szociális és genetikai poliginia 
(5) Szociális és genetikai poliandria 
(6) Lek 
(7) Promiszkuitás 
(8) Szociális poliandria, genetikai 
monogámia 

♂ 
♀ 
♂ 

♂ 

♀ 



Szociális monogámia 

Tartós: a felek egész évben, több éven 
keresztül együtt maradnak (csuszka, Sitta 
europea) 
 
 
Szeriális: az egymást követő évek 
szaporodási időszakában ugyanazzal az 
egyeddel állnak párba, amellyel korábban is 
(pingvinek) 
 
 
Szezonális: a különböző években az egyedek 
mindig mással állnak párba (széncinege, 
Parus major) 



Obligát (kizárólagos) monogámia: 
• kétszülős utódgondozás, területhűség, helyismeret előny, 
• segíti a források hatékonyabb felhasználását,  
• sikeresebb utódgondozás (apácalúd, Branta leucopsis) 
 
Fakultatív monogámia:  
Alacsony  egyedsűrűség (térben túl távol vannak)  
 a hím csak egy nőstény közelében van 
 
Magas egyedsűrűség  
 ha nincs szükség a hím gondozására, akkor eltérés a 

monogámiától 
 
Széncinege: tojók egymással agresszívak hím  
monogámiára kényszerül 
 
Szarkák (Pica pica): hímek párőrző viselkedése 
 Idegen ♀ elhelyezése 

Szociális monogámia 



Poligámia - Poligínia  

Az egyik ivar egyedei közül egy vagy több a másik ivar 
több egyedével létesít párköteléket 
 
Poligínia (a hím több nősténnyel létesít párköteléket, a 
nőstény pedig csak egy hímmel)  
 
Politerritoriális poligínia: a hím a nőstényeit  több, 
egymástól elkülönült territóriumon védi 
 
pl. kormos légykapó (Ficedula hypoleuca) 
• két külön territórium (akár 1300 m-re), 1-1 tojóval  
• kb. 10-15% másodlagos tojó 
• a hím nem segít a másodlagos tojónak 
• a tojó szaporodási sikere csak 60% (az 

elsődlegeshez képest) 



Poligámia - Poligínia  

Monoterritoriális poligína:  
a hímmel párba állt nőstények mindegyike a hím 
egyetlen territóriumán belül tartózkodik,  
pl. kék cinegék (Cyanistes caeruleus) 
görény (Mustela putorius) 



Poligámia - Poligínia  

Fülesfókafélék (Otariidae) 
• nőstények a szárazföldön 

párosodnak 
• hosszú ideig tartó utódgondozás a 

szárazföldön 
• az ellést után fogamzó képes 

 
• nőstények nagy csoportokat 

képeznek  
• ivari méretdimorfizmus 

Valódi fókafélék (Phocidae) 
• párosodás tengerben 
• rövid utódgondozás a 

szárazföldön vagy a jégen 
• utódgondozási után lesz 

fogamzó képes 
 

• nőstények magányosak vagy 
kis csoportokban élnek 

• az ivari méretdimorfizmus jóval 
gyengébb 

Északi medvefókák (Callorhinus ursinus) Borjúfóka (Phoca vitulina) 



Poligínia küszöbérték modell 

(a)             (b) 

(b) territórium jobb minőségű, 
mit az (a) 

A  tojónak megéri egy már 
párosodott hímhez csatlakozni 
a (b) territóriumon, mivel 
ugyanakkora szaporodási 
sikert realizálhat RS (c), mint 
az (a) territóriumon monogám 
párkapcsolatban lévő tojó. 

A hím a jó territóriumának (b) köszönhetően több tojót is eltarthat, s még a másodlagos, 
harmadlagos tojó is jobban jár, mintha egyedüli tojó lenne egy rosszabb minőségű 
territóriummal rendelkező hímnél. 



Poliandria 

Szociális poliandria : a párkötelék egy nőstény és több hím között 
alakul ki, ami a szaporodási időszakon belüli időbeli eloszlását 
tekintve szintén lehet szimultán vagy szekvenciális 
 
A nőstények között igen erős lehet az ivari versengés 
pl. cérnahal, Nerophis ophidion, sárgahomlokú jasszána, Jacana 
spinosa 
 
pl. méhek (Apis spp.): kolóniáiban csak egy királynő,  gyakoribb a 
poliandria (előnye az utódok nagyobb genetikai változatossága) 



Szociális poliginandria: a párkötelék több hím és 
több nőstény között alakul ki; pl. havasi szürkebegy, 
Prunella collaris 
 
 
1. A táplálékfoltok elszórtan helyezkednek el, az egyedek 

mozgáskörzete átfed  

2 Nagy mennyiségű préda miatt  az egyedek jobban 

tolerálják egymást 

3. A tojók nem egyszerre költenek (aszinkronitás). 

4. Ha a tojók aszinkron megtermékenyíthetőek a 

domináns hím több tojóval párosodik. Ha a tojók egy 

időben válnak megtermékenyíthetővé, a hímek egyszerre 

párosodnak a tojóval 

5. A fiókanevelési siker hím hiányában is magas 

6. Minél többet párosodtak, annál inkább gondoznak 

7. Ha van párosodási lehetőség, akkor az utódgondozás 

háttérbe szorul. 

Poliandria 



Lek - dürgőhely 

• a hímek egy kicsiny, néhány méter átmérőjű területet védenek  
• a nőstények a csoportokban lévő hímek között válogatnak.  
• nem alakul ki tartós párkötelék 
• nincsen hím utódgondozás 
• a nőstények „másolják” egymás viselkedését 
• rossz minőségű hím kisebb valószínűséggel zaklat 

Nyírfajd (Lyrurus tetrix) 
 
Túzok (Otis tarda) 



Promiszkuitás 
A nőstények és hímek között nem alakul ki olyan párkötelék, 
amely tovább tartana az udvarlásnál és a párosodásnál 
 
• a partnert kereső hímek nem csoportosulnak 
• a nőstények nem másolják egymás választását, 
• kiegyenlítettebb szaporodási siker a hímeknél  
• spermakompetíció (nagyobb relatív hereméret) 

 
lazac (Salmo salar) – hím RS : sok nőstény 
  - nőstény RS : változatos hímek 

RS reprodukciós siker  



Szociális párköteléken kívüli párosodás 

Egy adott populáción belül a szociális és a genetikai párosodási 
rendszer eltérését a leggyakrabban a félrelépés jelensége okozza.  
 
Félrelépés (extra pair/extra group copulation, EPK): a tartós, 
szociális párkötelékben lévő felek valamelyike olyan egyeddel 
(extra párral) párosodik, amely nem a szociális párja.   
(A lekviselkedés és a promiszkuitás esetében nincs EPK) 
 
Nőstény kontrollált félrelépés:  
Pl. nádi sármány (Emberiza shoeniclus)  
• a fészkeknek közel 90 %-ban EPK utód  
• az utódok 50% idegen hímé 



Hím:  
 Nagyobb esély a több utódra 
 Nem gondozz utódokat 

 
Nőstény: 
• Jó és/vagy kompatibilis hím gének rejtőzhet 
• Apaság bizonytalanságának növelésével mérsékelheti a 

szomszédos hímek territoriális agresszióját  
• Növelheti az együttműködést a ragadozók elkerülésében 

(mortalitás csökken) 

Szociális párköteléken kívüli párosodás 



Szociális párköteléken kívüli párosodás 

Hímek részéről óvintézkedés:  
• nőstény őrzése 
• hosszabb távollét után az 

elnyújtott és gyakoribb páron 
belüli párzás 

 
 
Páron kívüli apaság:  
tőkés réce, Anas platyrhynchos – 
nemi erőszak! 



Az ökológiai tényezők szerepe a párkapcsolati 
rendszerek alakulásában 

A párkapcsolati rendszereket és a környezeti tényezők 
kétlépcsős folyamat 
 
• Források (táplálék, szaporodóhely stb.) eloszlása  
• Predáció 
• Szociális környezet  
 
 a nőstények térbeli és időbeli eloszlása  
 a hímek képesek-e megszerezni és megtartani 
 
Ha a nőstények időben aggregáltak (azaz nagyjából egy időben, 
szinkron kerülnek fertilis állapotba),  monogámia (a hím csak egy 
nőstényt képes kisajátítani)  



Az ökológiai tényezők szerepe a párkapcsolati 
rendszerek alakulásában 

Ha időben elhúzódik a megtermékenyíthető nőstény egyedek 
felbukkanása  poligínia  (hímeknek megvan a lehetősége arra, 
hogy egyszerre több nőstényt monopolizáljon) 
 
A nőstény kisajátítása történhet  
• közvetlenül (pl. nőstényvédő poligínia) 
• Közvetetten: a nőstény által használt forráson (pl. forrásvédő 

poligínia) 



Populációk közti eltérések a párkapcsolati 
rendszerben 

A párkapcsolati rendszert megváltoztathatja a ragadozó 
elterjedtsége 
 
Erdei béka (Rana dalmatina) és görények 
 
 
Mérsékelt veszély: genetikai poliandria (a hímek létszámfölénye 
és erőszakos viselkedésének hatására) 
 
Nagy veszély: inkább monogámia, nőstény választhat a hímek 
között 



Populáción belüli kevert párkapcsolati rendszer 

Ha egy populációban az ivarok között és/vagy az ivaron belül többféle 
párkapcsolati rendszer van jelen a rendszer kevert.  
 
Pl.  a nandu (Rhea americana)  
 a strucc (Struthio camelus) 
 
Erdei szürkebegy (Prunella modularis)  
Eltérő párkapcsolati rendszer a populációk között  
(1) monogámia és poliandria 
(2) monogámia és poliandria és poligínia 
 
A táplálékkészlet és a dominancia befolyásolja: 
• monogámia (egy tojó, egy hím, egy fészek), 
• poligínia (két tojó, egy hím, két fészek),  
• poliandria (két hím, egy tojó, egy fészek),  
• poliginandria (két tojó, két hím, két fészek) 

a tojók szekvenciális poliandria + 
a hímek szimultán poligíniája 


