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Apa vagy anya gondoz?
Evolúciós magyarázatok

• Belső megtermékenyítés  anya gondoz

• Külső megtermékenyítés  apa gondoz

• DE MIÉRT?

• 1. hipotézis: Apaság bizonytalansága

• 2. hipotézis: Gamétasorrend

• 3. hipotézis: Asszociáció az embrióval



Az apaság bizonytalansága
(Trivers 1972)

• Annál inkább gondoz a hím, minél biztosabb, 
hogy ő az „igazi apa”

• Belső megtermékenyítés esetében az apaság 
SOHASEM 100% biztos

• Bizonytalan apaság 
– nem kedvez a gondozásnak

• DE! Elméleti modellek szerint (Maynard Smith 
1977; Werren et al., 1980):
– Apaság ugyanolyan esélyű gondozó és nem gondozó 

stratégia mellett
– Vagyis az apaság nem befolyásolja a hím gondozó 

viselkedésre ható szelekciót
– Épp fordítva: ha a gondozással több utód nő fel, és a 

gondozó viselkedés genetikailag kódolt, akkor a 
gondozó hím fitnesze magasabb lesz

Nem veszik 
figyelembe 
a nőstény 
preferenciáját!



Gamétasorrend
(Dawkins and Carlisle, 1976)

• Szülő-utód, valamint partner-partner konfliktus 


– Energiát saját magára, ne az utódra „pazarolja”

• Természetes szelekció „preferálja” a dezertáló 
szülőt

• Ki tud hamarabb dezertálni?
– Aki előbb „adja le” a gamétáit

– A másik „ott ragad” utódot nevelni

• Belső és külső megtermékenyítés esetén ez a 
nőstény, illetve a hím

Függőcinege!
Dupla dezertálás!



Asszociáció az embrióval
(Williams, 1975)

• Kinek „kényelmes” (praktikus) az utódok 
gondozása?

– Amelyik szülő a közelben van a világrajövetelkor

• Belső megtermékenyítés  anya

• Külső megtermékenyítés  többnyire hím 
által védett territórium  apa

Csontos halak (182 család) és kétéltűek (35 család)
Minden megtermékenyítési és gondozási típus előfordul
Csak az asszociációs hipotézis bírt megbízható magyarázó erővel 
a három közül (Gross & Shine, 1981)



Asszociációs hipotézis univerzális erejű?
Változó vs. állandó testhőmérséklet

• Halak, kétéltűek

– A gondozás legtöbbször 
„csak” védelmet jelent

– Egy szülő csaknem vagy 
teljesen olyan hatékony, 
mint kettő

– Asszociációs hipotézis 
érvényes magyarázat

• Madarak, emlősök

– Táplálás is!

– Munkamegosztás 
lehetséges, sőt, előnyös

– Apai gondozás kiegészíti 
a csaknem obligát anyait

– Asszociációs hipotézis 
csak részben magyaráz

Hogyan/miért alakul ki kétszülős gondozás 
főként a madaraknál és emlősöknél?



Eltérések/ kivételek
• Kétszülős gondozás 

halaknál (sügérfélék)

– Pl. extrém predációs
kockázat
• Kétszülős gondozás 

mellett is csak kb. 10% 
sikeres

– Pl. speciális táplálás

• Anyai gondozás 
madárnál, emlősnél

– Pl. utód „önellátó”

– Pl. anyai gondozó 
magatartás elégséges



Miért olyan ritka az apai gondozás emlősöknél?
3% vs. 70% (madár)

• Emlős
– Anyaméhen belüli 

fejlődés hosszú

– Közben „mit csináljon” a 
hím?

– Miért nem alakul ki 
laktáció a hímekben is?
• Anyai tejtermelés nem 

limitál

• Más feladatok vannak

• Azokban gátolná a hímet 
a laktáció

• Madár
– Az utód fejlődése testen 

kívül zajlik (tojás)

– Hímnek „jut” elég 
feladat

– „Tipikus” anyai vagy apai 
feladat nincs/ kevés



Ivari szerepcsere

• Tutajpoloska (Abedus)

– Hím gondoz

• Nőstény udvarol

• Hím választ

• Jasszána

– Hím kotlik, gondoz

• Poliandria

• Tojó védi a territóriumot

• Tojó nagyobb

Az utódgondozást egyedül is végezni képes ivar „erőforrássá” 
válik (Trivers 1972). A másik ivar tagjai vetélkedni fognak értük, 
effektív ivararány eltolódik.



Fészekparazitizmus (?)
(fajon belül)

• Víziszárnyasoknál gyakori 
– De verebeknél, seregélyeknél, fecskéknél is!

• Két fő típus
– Tojás „áttojás”

– Fióka keveredés

• Tényleg parazitizmus?

• Ehhez tudni kell a donor és a recipiens hasznát/kárát

Indiai lúd kolóniában költ
Donor: 5% kelési siker (vs. 0%)
Recipiens: 29% siker 67% helyett
PARAZITA!



Fészekparazitizmus
(Fajok között)

• Madárfajok kb. 1%-a (kakukk, mézmutató, 
gulyajáró, pintyek)

• Költség a recipiens felé

• Direkt tojás pusztítás

• Utód pusztítása

• Mechanizmusok, amelyek támogatják

• Mechanizmusok, amelyek gátolják


