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1. ábra: Nagyobb sebessége miatt a gepárd (Acinonyx 

jubatus) látszólag előnyben van a Thomson-gazellával 

(Eudorcas thomsonii) szemben, azonban a préda gyorsabb 

irányváltoztatásokra képes a ragadozónál menekülés 

közben. A gepárdnak csak mintegy fél perce van maximális 

erőkifejtésre üldözés közben. Fénykép: THOMAS, A. 
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A ragadozók támadása a legtöbb állatfaj számára potenciális veszélyforrást jelenthet, amely az 

egyedeket különösen bizonyos érzékeny életszakaszaikban fenyegeti. A zsákmány túlélése 

szempontjából a predáció egyike a legerősebb szelekciós tényezőknek. A ragadozó sikerének 

valószínűségét csökkentő anatómiai, viselkedésbeli és kognitív adaptációs mechanizmusok az 

élővilágban igen sokféleképpen, gyakran nagyon kifinomult és összetett rendszerek formájában 

jelennek meg. A ragadozó-elkerülés számtalan passzív és aktív viselkedésformán keresztül 

nyilvánulhat meg, részben attól is függően, hogy magányos vagy társas védekezésről van szó. A 

ragadozók elleni védekezés genetikai és környezeti tényezők kölcsönhatásaként alakul ki az 

egyedfejlődés során. 

 

1. Bevezetés 

 

Az afrikai szavanna leggyorsabb ragadozó emlős faja, a gepárd (Acinonyx jubatus). Ez a 

predátor vadászat közben szélsebesen támad a Thomson-gazellára (Eudorcas thomsonii) (1. 

ábra). Az üldözés általában rövid időt vesz 

igénybe, fél percig tart. Egyenes pályán futva 

a gepárd ugyan nagyobb sebesség elérésére 

képes, azonban a gazella a cikk-cakk futás 

taktikáját alkalmazza és a legváratlanabb 

pillanatokban változtat irányt, amivel a 

ragadozót folyamatos korrekcióra kényszeríti. 

A verseny kimenetele első pillantásra 

egyértelműnek tűnik, azonban statisztikailag 

mégis annak nagyobb a valószínűsége, hogy a 

gazella sikeresen elmenekül, a gepárd pedig 

annyira kimerül, hogy többórás pihenés után 

képes csak folytatni a vadászatot. SCHALLER 

(1968) kutatásai szerint a gepárd 

zsákmányszerző próbálkozásainak csak 

mintegy fele jár sikerrel. Ez alapján felmerül a 

kérdés, hogy milyen képességek révén jut 

hozzá e ragadozó a számára megfelelő 

mennyiségű táplálékhoz. Pusztán anatómiai 

adottságaira, fizikai erejére, ügyességére 

hagyatkozik-e, vagy inkább a könnyen 

elejthető prédát keresi? A gepárddal 

szemben hogyan növelheti a gazella saját 

túlélési esélyét? Tanulja-e a fent leírt 

ragadozó-elkerülő viselkedést, vagy olyan 
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genetikailag meghatározott viselkedés- mintázatot alkalmaz, amely számos más zsákmányfaj 

védekezésének is része lehet? 

A sikeres predáció, illetve ennek elkerülése az érintett egyedek túlélése és rátermettsége 

szempontjából az egyik legfontosabb viselkedési kölcsönhatás. Az állatok anatómiai és kognitív 

adottságai, valamint a zsákmányszerzésre és a ragadozó-elkerülésre irányuló viselkedésük erős 

szelekciós tényező. 

 

2. A predáció és a predátor definíciója 

 

A ragadozó jelleg rendszertani, anatómiai és etológiai szempontból egyaránt meghatározható. 

A legátfogóbb definíció viselkedéstudományi alapon adható, hiszen az ilyen életmódot folytató 

fajok taxonómiailag nagyon különbözőek lehetnek. Ragadozónak (predátornak) mechanikus-

funkcionális szempontból olyan élőlények tekinthetőek, amelyek más élőlényeket fogyasztanak, és 

azokat élő állapotban ejtik el. 

Az előbbi definíció értelmében a heterotróf szervezetek közül csak a dög- és törmelékevők 

nem tartoznak e fajok közé, ezért célszerű az úgynevezett funkcionális ragadozók csoportját 

tovább bontani. Ehhez egy-egy faj esetében a következő három kérdésre kell választ találni 

(THOMPSON, 2014). 

 

1. Hány zsákmányt ejt az állat élete során? 

2. Elpusztul-e a zsákmány a támadás egyenes következményeként? 

3. Elfogyasztja-e a ragadozó a zsákmány egészét? 

 

Az előbbi szempontok szerint a ragadozók négy alcsoportját különíthetjük el. 

 

2.1. A valódi ragadozók 

 

Ezek a fajokra a következő sajátságok jellemzők: 

 

1. Életük során sok zsákmányt ejtenek. 

2. A préda közvetlenül a támadásba pusztul bele. 

3. A teljes zsákmányt elfogyasztják. 

 

E kategóriába tartozik a nagyragadozók mellett sok más faj is, így a teljesség igénye nélkül 

minden kétéltű, a hüllők többsége, a ragadozó rovarok, a pókok és skorpiók, valamint a halevő 

madarak is. A fenti három kritérium alapján a valódi ragadozók közé tartoznak olyan, hétköznapi 

értelemben ide nem sorolt taxonok is, mint például a szilás cetek (Mysticeti).  

Funkcionális értelemben mindezek mellett a magevők is valódi ragadozók. Ez könnyen 

belátható, figyelembe véve, hogy a mag egy teljes élőlényt rejt magában. Amikor a kanári 

(Serinus canaria) magokat fogyaszt, egy-egy étkezés során rengeteg prédával végez, és e 

viselkedés következtében ezek az élőlények (magok) el is pusztulnak. A fenti tulajdonságok 

alapján a valódi ragadozók kategóriájába tartoznak a rovarfogó növények is. 
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2.2. A legelészők 

 

Ezek a fajokra a következő sajátságok jellemzők: 

 

1. Életük során sok zsákmányt ejtenek. 

2. A préda közvetlenül a támadásba általában nem pusztul bele. 

3. A zsákmánynak csak egy részét, sokszor csak kis hányadát fogyasztják el. 

 

A legelésző állatok közismert képviselői a nagy növényevő emlősök, például a párosujjú 

patások (Artiodactyla), vagy az elefántfélék (Elephantidae). Szokatlanabb példát jelentenek azok 

a rovarfajok, amelyek számos áldozattól szívnak vért életük során, például a 

csípőszúgynevezettyogok (Culicidae), illetve a bögölyfélék (Tabanidae). E fajok életmódjukat 

tekintve annyiban térnek el például a növényevő üregi nyúltól (Oryctolagus cuniculus), hogy 

táplálékforrásukat melegvérű állatok jelentik. Ide kell sorolni például vérszopó denevéreket 

(Desmodontinae) is, amelyek a fenti kritériumok alapján szintén klasszikus legelésző életmódot 

folytatnak. 

A legelészők abban különböznek a valódi ragadozóktól, hogy táplálkozásukkal nem okozzák 

közvetlenül a préda pusztulását. Ez az életmód nem tekinthető ártalmatlannak a zsákmány 

szempontjából, hiszen az így keletkezett sérülés jelentősen megnövelheti a fertőzések kockázatát, 

illetve a nagymértékű, különösen a prédát érzékeny időszakban érő legelés akár végzetes 

legyengüléssel, fejlődési visszamaradással is járhat. Az előbbi jelenségre példaként említhetők a 

maláriaszúnyog-fajok (Anopheles spp.), amelyek malária kórokozójával (Plasmodium spp.) 

fertőzik meg áldozatukat. Az utóbbi esetre szolgálnak például azon lepkefajok hernyói (például 

szövőlepkefélék (Lasiocampidae)), amelyek lombrágása a tavaszi növekedési periódusban az 

egész növény pusztulását okozhatja, míg egy nyár végi támadás még az érintett fafajok éves 

növedékét sem csökkenti számottevően (2. ábra) (KULMAN, 1971). 
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2. ábra: A levélvesztés hatása fehér nyár (Populus alba) és fűz hibrid (Salix babylonica x S. alba) fák 

növekedésére Argentínában. Az Egyenlítőtől délre fekvő országban a fák növekedési periódusa október és március 

közé esik. Ha a fák leveleit a hernyók lelegelik, a növekedés visszaesését nemcsak a levélvesztés mértéke, hanem 

az időpontja is befolyásolja, mivel a növények kompenzációs képessége időben változó. A bal oldali két ábra (A) a 

magasságbeli növekedést, a jobb oldaliak (B) pedig a mellmagasságban mért törzsátmérő-növekedést mutatja. A 

felső, vonalas ábrákon a növekedés százalékarányos változása, míg az alsó oszlopdiagramokon az abszolút 

növekedés mértéke látható. A csoportok kialakítása attól függött, hogy mikor történt a hernyótámadás, és a mért 

értékek ettől az időponttól a növekedési szezon végéig tartó növekedésre vonatkoznak. A levélvesztés mértékét a 

színskála, illetve a vonalstílusok mutatják. A 0% levélvesztés a predációval nem érintett kontrollcsoportra 

jellemző érték. Az oszlopok feletti betűk a szignifikánsan eltérő értékeket jelzik. 

A fák növekedését a nagymértékű levélvesztés mellett különösen a tavaszi időpontokban történő legelés veti 

vissza. Az alacsony vagy közepes mértékű legelést a növény képes fokozott növekedéssel kompenzálni. RUBIO és 

mtsai (2013) alapján. 

 

2.3. A paraziták 

 

Ezek a fajokra a következő sajátságok jellemzők: 

 

1. Életük során kevés zsákmányt ejtenek. 

2. A préda közvetlenül a támadásba általában nem pusztul bele. 

3. A zsákmánynak csak egy részét, sokszor csak kis hányadát fogyasztják el. 

 

A paraziták közé jellemzően kis testméretű, az esetek jelentős részében mikroszkopikus 

élőlények (eukarióta egysejtűek, baktériumok) tartoznak. Egyes autotróf szervezetek is 

folytathatnak parazita életmódot, amelyre jó példa a kónya vicsorgó (Lathraea squamaria). 

Egyes vérszívó ízeltlábú fajoknál első pillantásra bonyolultnak tűnhet eldönteni, hogy legelésző, 

vagy parazita állatról van-e szó. Ilyen esetben a legfontosabb szempont az egyed élete során 

megtámadott áldozatok mennyisége. A parazitáknál ez mindig kevés, általában egyetlen prédát 

jelent (például a malária kórokozója, Plasmodium spp.), míg a legelészők általában számos 

zsákmányból fogyasztanak (például bolhák (Siphonaptera), bögölyfélék (Tabanidae)). 

A legelészőknél tárgyaltakhoz hasonlóan a paraziták is okozhatják másodlagosan a 

gazdaszervezet (préda) pusztulását, ez azonban a valódi ragadozókkal ellentétben nem 

szükségszerű velejárója az élősködő táplálkozásának. A parazita életmód előnye többek között az 

a fogyasztó és zsákmánya közt fennálló szoros kapcsolat, amely egyfelől csökkenti a fogyasztók 

között az erőforrásokért folytatott versengést, másrészt elősegíti a prédafaj védelmi rendszerével 

szemben hatékony eszközök kialakulását is. A parazitizmus hátrányai ugyanezen okokra 

vezethetők vissza, hiszen a préda megritkulása, illetve védekezési képességének fejlődése 

súlyosan érinti az erre a zsákmányra specializálódott parazitákat is. Ennek jó példája a XIV. 

században az európai lakosság mintegy felével-harmadával végző pestis, ami a XVIII. századra, 

főként a túlélő emberpopuláció immunitása következtében szinte teljesen eltűnt a kontinensről 

(HUFTHAMMER és WALLØE, 2013). 
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2.4. A parazitoidok 

 

Ezek a fajokra a következő sajátságok jellemzők: 

 

1. Életük során kevés zsákmányt ejtenek. 

2. A préda belepusztul közvetlenül a támadásba. 

3. A teljes zsákmányt megeszik. 

 

A parazitoidok képezik talán a legnehezebben meghatározható, legvitatottabb csoportját a 

funkcionálisan predátorként szóba jövő fajoknak. A tipikus példát a hártyásszárnyúak 

(Hymenoptera, például szemfüles fürkész, Gregopimpla inquisitor) szolgáltatják. A kifejlett állat 

többnyire nektárevő, petéit élő zsákmányra (például hernyó, nyű) helyezi. A kikelő lárva idővel 

felfalja a zsákmányt. A parazitoidok tehát egyrészt emlékeztetnek a parazitákra, mert életük 

folyamán kevés prédával kerülnek kapcsolatba, áldozatukat viszont a valódi ragadozókhoz 

hasonlóan elpusztítják. 

A parazitoid életmód a darazsakon kívül számos más csoportra is jellemző, a férgek (például 

húrférgek, Nematophora), illetve baktériumok (például lépfene, Bacillus anthracis) köréből is 

ismertek hasonló fajok. Egyes becslések (DOLPHIN és QUICKE, 2008) szerint a jelenleg élő 

állatfajok igen jelentős hányada lehet parazitoid. 

 

3. A ragadozó-elkerülés 

 

Az élőlények többsége, kezdve az egysejtűektől, a növényeken és a gombákon keresztül 

egészen a legnagyobb termetű állatfajokig, legalább élete egyes szakaszaiban ki van téve a 

ragadozók jelentette veszélynek. Ez még akkor is igaz, ha a predációt csak szűkebb értelmében 

vesszük figyelembe (l. VI.2.1). Éppen ezért általánosan jellemző, hogy minden faj rendelkezik 

olyan képességekkel, amelyek fő vagy járulékos funkciója a ragadozók sikerességének 

csökkentése. A predációs esemény elleni védekezés még ugyanazon ragadozó-zsákmány páros 

esetén is igen sokféle lehet, hiszen az egyes viselkedésformák irányulhatnak a potenciális áldozat 

elrejtésére, a ragadozó megtévesztésére, elkedvetlenítésére, vagy egyenesen annak elriasztására, 

legyőzésére is. Éppen ezért a ragadozó-elkerülő viselkedést általánosan úgy határozzuk meg, 

mint mindazon viselkedési fenotípusok összességét, melyek a predációs esemény előfordulási 

valószínűségének csökkentésére irányulnak. 

 

3.1. A védekezés funkciója és mechanizmusai 

 

Ha a predációs tevékenységet időbeli folyamatként értelmezzük, a potenciális zsákmány 

szempontjából két különösen fontos szakaszt különíthetünk el: a keresést és a támadást. A két 

szakasz között pontszerű eseményként helyezkedik el az észlelés, amely során a ragadozó 

valamely érzékszervével felfedezi a prédául szolgáló egyedet (egyedeket). Ennek ismeretében a 

ragadozó-elkerülés módszerei is két, meglehetősen jól elkülönülő csoportba oszthatók: az 

elsőfajú védekezés azt szolgálja, hogy a ragadozó ne észlelje a zsákmányt; a másodfajú 

védekezés pedig a ragadozó támadását hivatott elhárítani. 
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3.1.1. Elsőfajú ragadozó-elkerülés 

 

A predáció elkerülésének talán legbiztosabb módja, ha a potenciális zsákmányt a ragadozó fel 

sem fedezi. Ennek elérésére számos strukturális, az állat anatómiai adottságaiból következő, és 

viselkedésen alapuló megoldás is kialakult. Ezek nagy része a rejtőzködésnek (kripszis) 

valamilyen formája, de vannak olyan megoldások is, amelyek a préda látszólagos gyakoriságát 

módosítják (ritkítják). Az utóbbiak azt a jelenséget használják ki, hogy a ragadozók sok esetben a 

leggyakoribb préda-típust részesítik előnyben (gyakoriságfüggő szelekció). 

 

3.1.1.1. Kontúrtörés 

 

Egy állat körvonala az egyik legjellemzőbb árulkodó jel, amely egy látás alapján vadászó 

ragadozót a préda nyomára vezethet (TSO és mtsai, 2006). A rejtőzködést alkalmazó fajokra 

sokféle kontúrtörő álcázás jellemző, amelyek két nagy csoportra oszthatók. 

 

1. A körvonal fizikai feltagolása testfüggelékekkel. 

2. Kontúrtörés a testfelszín speciális mintázatával. 

 

A testfüggelékek megjelenése elsősorban 

vízi szervezetekre jellemző, mivel az egyed 

körül lévő víz képes a máskülönben sokszor 

belső támaszrendszer nélküli nyúlványokat, 

sallangokat megtartani. Kontúrtörő 

függelékeket megfigyelhetünk korallszirteken 

élő halak és gerinctelenek, például a nyolckarú 

polipok (Octopodiformes) között egyaránt. 

A kontúrtöréssel védekező halak többnyire 

az aljzaton élő ragadozó fajok, amelyek 

zsákmányukat a kivárásra alapozva ejtik el. A 

testfüggelékek a mozdulatlan állatoknál 

valószínűleg hatékonyabb kontúrtörők, mintha 

egy élénk mozgású faj hordaná őket. 

A kontúrtörő mintázat elvét a zebra (Equus 

zebra) esetével szemléltethetjük legjobban. A 

zebra fekete-fehér csíkozottsága első 

pillantásra nem tűnik rejtőszínnek, azonban a 

látszat csal. A test hossztengelyével nagyjából derékszöget bezáró sávok hatékonyan törik meg a 

zebra jellegzetes körvonalát, ha pedig több zebra tartózkodik egymás közelében, a csíkozott 

szőrzetű egyedeket nehezebb egymástól elkülöníteni, mintha egyszínűek lennének. (3. ábra) 

A kontúrtörés a ragadozók körében is gyakori. Az állaspókok (Tetragnathidae) közé tartozó 

Leucauge magnifica, a keresztespókfélékre (Araneidae) jellemző hálót sző, és a háló közepén 

várja a zsákmány becsapódását. A pók élénk sárga-zöld-barna mintázattal rendelkezik. TSO és 

mtsai (2006) kísérletesen igazolták, hogy a háló több repülő rovart fog, ha a pók is benne van. A 

pók zöld foltjai úgy helyezkednek el, hogy a lombozat előterében „lebegő” állat egyes részleteinek 

3. ábra: A kontúrtörés jelensége a zebrák (Equus zebra) 

egy csoportjában. A csíkozott egyedek körvonalait 

nehezebb felismerni. A csíkozottság másik előnye, hogy 

a vérszívó repülő rovarok, például a bögölyfajok 

(Tabanus spp.) kevesebbszer támadják az ilyen 

mintázatot mutató állatokat. Forrás: Patternity.org 
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maszkolásával eltüntetik a ragadozó jellegzetes körvonalait, így az élénk színezetű faj egyfajta 

csalinként is szolgál (4. ábra). 

 

 
 

3.1.1.2. Ellenárnyékolás 

 

Számos állatfaj teste a hátoldalon sötétebb pigmentációt mutat, mint a hason. A jelenséghez az 

alábbi funkciók kapcsolhatók. 

 

1. A test felső és alsó oldala közötti kontraszt-

eltérésnek kriptikus hatása van. Ha az állatot 

oldalról figyelik meg, a felülről érkező fény a 

hátoldalt megvilágítja, miközben a hasoldal 

árnyékban marad. Ennek az eredménye egy 

kontrasztszegény testszínezet, amely 

könnyebben beleolvad a háttérbe, mintha a 

pigmentáció egyöntetű lett volna. A hipotézis 

igazolására ROWLAND és mtsai (2008) egy 

terepi kísérlet során ellenárnyékolt, illetve 

egyöntetű színezettel ellátott műhernyókat 

helyeztek ki erdei fák lombkoronájába. A 

vizsgálat igazolta, hogy az ellenárnyékolt 

préda sokkal kevesebb madártámadásnak volt 

kitéve, mint az a homogén színezetű 

példányok (5. ábra). 

2. Az ellenárnyékolásnak élettani és energetikai 

okai is lehetnek. CARO (2005) kimutatta, hogy 

5. ábra: Az ellenárnyékolás hatása a túlélésre. Az 

ellenárnyékolt festésű hernyó-utánzatokat (szaggatott 

vonal) a madarak kisebb mértékben fogyasztjákk, 

mint a sötét, illetve világos színezetűeket, vagy akár 

a fordított árnyékolásúakat. Az ordináta a túlélési 

valószínűséget mutatja, az abszcisszán az idő látható. 

Rowland és mtsai (2008) alapján. 

4. ábra: Kontúrtörő pók, mint csali. 

A kontrollcsoportban a színes pók a 

hálóban ült. A manipulált 

csoportban az állatokat kivették a 

hálóból. Ez utóbbi állatok predációs 

sikere jól láthatóan alulmaradt a 

kontrollhoz képest. TSO és mtsai 

(2006) alapján. 
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a Nap ibolyántúli sugárzása ellen előnyös, ha a fajok hátoldalukat sötét pigmentréteggel védik 

(CARO, 2005). Mivel a pigment-termelés költséges, a Napnak kevésbé kitett felületek világosak 

maradnak. 

 

3.1.1.3.Átlátszóság 

 

A többé-kevésbé átlátszó test a vízi szervezetek leggyakoribb rejtőzködési mechanizmusa. A 

szárazföldi állatoknál ez több okból sem lehetséges. Az átlátszósághoz nagymérvű 

pigmenthiányra van szükség, ami az ibolyántúli sugárzás miatt nem előnyös. Másrészt, mivel az 

állati test egyfajta vizes közeg, a szárazföldön a levegőből az állat testébe belépő fény megtörik, 

ami miatt még egy tökéletesen áttetsző test felszíne is láthatóvá válik. A vízben ezzel szemben a 

fény vizes közegből az állat teste által körülhatárolt másik vizes közegbe lép, így a fénytörés 

jóval kisebb mértékű. Mindezek mellett az átlátszóságot akadályozza számos nem transzparens 

képlet (csontok, zsigerek, vér, stb.) is, ami nem csak a szárazföldi állatoknál, hanem a nagyobb 

testméretű vízi gerinces fajoknál is ellehetetleníti a kripszis ezen formáját. 

Az átlátszósággal egyaránt találkozhatunk gerinctelenek (például kockamedúza-fajok 

(Chiropsella spp.), az üvegrák (Leptodora kindtii),) és gerincesek (halak) körében. Míg egyes 

medúzák meglehetősen nagyra nőhetnek, az átlátszó halfajok felső mérete csupán néhány 

centiméteres (üvegsügérek, Ambassidae; üvegharcsa-fajok, Kryptopterus spp.). Ez a kriptikus 

megoldás az apró halivadékok esetében nagyon gyakori. 

Az átlátszóság a szabad vízi életmódot folytató fajoknál gyakori. CARVALHO és mtsai (2006) 

brazíliai folyókban vizsgálták a különféle fajokhoz tartozó halivadékok és édesvízi garnélák 

aggregációit. Kiderült, hogy minél jobban a nyíltvízi tartózkodást kedvelő fajról van szó, annál 

inkább átlátszóak az egyedei. Az aljzathoz közel élő taxonok esetében viszont gyakoribb volt a 

háttérbe való beolvadást elősegítő színezet. 

 

3.1.1.4.Színváltoztatás 

 

A rejtőzködő állatok sokszor csak addig maradnak védettek, amíg meg nem mozdulnak, illetve 

ott nem hagyják azt a környezetet, hátteret, amelybe be tudnak olvadni. A színváltoztatás 

képessége dinamikussá teheti a kripszist, hiszen az erre képes fajok sokkal többféle környezetben 

is rejtettek maradhatnak. 

A kaméleonok lassan mozgó, menekülésre csak korlátozottan képes állatok, ezért számukra a 

rejtőzködés előnyös viselkedésforma. CUADRADO és mtsai (2001) azt vizsgálták, hogy a 

közönséges kaméleonokat (Chamaelo chamaelon) könnyebb-e észrevenni csupasz ágakon, mint 

levelek előterében, illetve miként reagálnak ezek az állatok, ha egy ragadozó megközelíti őket. A 

sűrű vegetáció változatos zöld árnyalataihoz a kaméleon színezete jobban tudott idomulni, azaz 

ilyenkor rosszabb volt az állat észrevehetősége. A ragadozó közeledtére a nyíltabb környezetben 

kapaszkodó kaméleonok hamarabb kezdtek el menekülni (például levetették magukat az ágról), 

mint a sűrűbb lombozatban levő társaik. 
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3.1.1.5. Szín-polimorfizmus 

 

A színváltoztatás képessége kevés taxonra jellemző, sokkal gyakrabban fordul elő, hogy 

ugyanazon fajon belül az egyedek igen jelentős mintázatbeli eltérést mutatnak. Az amerikai 

rókamókus (Sciurus niger) esetében a bundaszínezet a tiszta feketétől a vörösig változhat, a 

fekete foltosság minden közbeeső árnyalatával (6. ábra). A bundaszínezet ugyanazon almon belül 

is jelentős eltéréseket mutat a testvérek között. Erdei környezetben a fekete szín leginkább 

erdőtűz után jelenik meg, amikor az elszenesedett fatörzsek még az erdő kizöldülése után is 

fennmaradnak. Ha feltételezzük, hogy a mókusok bundájának feketesége a háttérbe való 

beolvadással hozható kapcsolatba, akkor az adott területen megfigyelhető mókus-színezet és az 

erdőtüzek valószínűsége között korrelációra számíthatunk. KILTIE (1989) megvizsgálta, hogy 

fennáll-e összefüggés a nagyrészt fekete mókusok előfordulása és az erdőtüzek gyakorisága 

között. Kiderült, hogy az USA keleti és középső területein élő rókamókus állományban ott 

jelentős a fekete színű egyedek részaránya, ahol az erdőkben gyakran pusztít tűzvész. 

Feltételezhető, hogy a sötétebb bunda védőhatása nagyobb elüszkösödött fák között. A bundaszín 

változékonysága az adott területen összefüggésben állhat az erdőtüzek okozta feketeség 

dinamizmusával, hiszen a leégett erdő is kizöldül néhány éven belül. 

 

Színváltoztatás 

 

A leginkább lenyűgöző színváltoztató képesség a lábasfejűekre jellemző. A közönséges 

tintahal (Sepia officinalis) frissen kikelt egyedei is rendelkeznek a színváltoztatást vezérlő 

érzékszervi-idegrendszeri háttérrel, amely ezekben a fiatal állatokban ugyanolyan fejlett, 

mint a mozgást felügyelő agyi központok. Különösen érdekes, hogy a tintahal 

színváltoztatásáért felelős pigmentsejtek (kromatofór, leukofór és iridofór) közül az 

újonnan kikelt egyedekben még csak a kromatofórok vannak jelen. Ez arra utal, hogy az 

egyedfejlődés kezdetén a színváltoztatás elsősorban a védekezést szolgálja, mert a 

koromatofórok bőrizmokhoz kötött, és a látáson keresztül az idegrendszer által 

szabályozott képletek, amelyek a környezetbe való beolvadást teszik lehetővé sötét-világos 

kontrasztok kialakításával. A később kifejlődő leuko- és iridofór sejtek ezzel szemben 

olyan színek és mintázatok létrehozásáért felelnek, amelyeket az állatok rivalizálás, 

udvarlás során használnak (HANLON és MESSENGER, 1988). 

6. ábra: A rókamókusokra (Sciurus niger) 

a feketés színezetű bunda különböző 

mértékben jellemző. Minél gyakoribb az 

erdőtűz egy területen, annál nagyobb 

arányban fordulnak elő ott a javarészt 

fekete mókusok. Az úgynevezett „tűz-

melanizmus” előretöréséért a ragadozók 

ellen nyújtott jobb álcázó hatás lehet a 

felelős. Fénykép: PUSSER, T. 
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Az ipari melanizmus 

 

A szürke pettyesaraszoló (Biston betularia) lepkefajnak több színváltozata is ismert (l. 

ábra). Leggyakoribbnak a fehér alapon kis feketés pöttyökkel tarkított formát tartják, 

azonban van a lepkének szinte tiszta fekete alakja is. A faj biológiai szempontból az ipari 

melanizmus fogalma miatt vált híressé. Az ipari forradalom idején (XIX. század) ugyanis a 

súlyos koromszennyezettség miatt a fák kérgét borító fehéresszürke zuzmóréteg 

sötétszürkére színeződött, és Nagy-Britanniában végzett megfigyelések szerint ezekben az 

évtizedekben vált gyakorivá a pettyesaraszoló sötét színalakja is. A XX. század második 

felére, amikor a környezetvédelmi intézkedések hatására a légszennyezés is csökkent, és a 

fák kérge ismét világos tónusúvá vált, a lepkeváltozatok aránya ismét megváltozott, és újra 

a sötétebb forma lett a ritkább. A jelenséget először azzal magyarázták, hogy a madarak 

jobban észreveszik a fatörzseken pihenő, de az aktuális háttértől elütő színű egyedeket. E 

hipotézis szerint a ragadozók kiválogatják a feltűnő színű egyedeket, így a lepkéknek 

mindig az a formája marad gyakori, amelyik jobban megfelel az erdei fák kéregszínének 

(COOK, 2003). Később azonban megkérdőjelezték a predáció jelentőségét a 

lepkeváltozatok arányának módosulásában. MIKKOLA (1984) vizsgálata szerint, ha a 

lepkék megválaszthatják a pihenőhelyüket, akkor mindkét változatot azonos mértékű 

predáció éri, függetlenül az uralkodó kéregszín-tónustól. A lepkék ugyanis képesek 

megválasztani a színüknek megfelelő aljzatot, azaz a sötét színű lepkék az árnyékos 

területeket preferálják, míg a világosabb egyedek letelepszenek a nyíltabb részeken is, ha a 

kéreg is világos tónusú. Legújabban olyan kísérletes eredmények is megjelentek, amelyek 

szerint a madarak mégiscsak képesek jelentősen befolyásolni a lepkék létszámát, vagyis a 

háttérbe való beolvadás képessége és az uralkodó háttér-tónus összefüggése kihatással van 

a préda-változatok eloszlására (COOK és mtsai, 2012). 

 

3.1.1.6. Aktív kripszis – a háttér megválasztása 

 

Az állandó rejtőszín, illetve mintázat csak megfelelő háttér előtt fejti ki védő, álcázó hatását. A 

helyváltoztatásra képes, ugyanakkor kriptikus állatok számára ezért előnyös, ha képesek 

kiválasztani, mely mikrokörnyezetben vannak leginkább rejtve a ragadozók elől. A jelenséget jól 

példázza a szürke pettyesaraszoló (Biston bedtularia) esete, melynek többféle színváltozata is 

ismert, melyek előfordulási valószínűsége feltételezhetően korrelál a faj élőhelyén található fák 

kéregszínével. 
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3.1.1.7. Aktív kripszis, környezetmódosítás 

 

A rejtőzködés úgy is megvalósítható, ha nem (csak) az állat külseje játszik ebben szerepet, 

hanem maga a környezet is részévé válik a kripszisnek. Nagyon sokféle gerinces és gerinctelen 

állat készít különféle lakóüregeket, amelyek szerepet játszanak ebben, de jó példát képeznek a 

tegzeslárvák (Trichoptera) hordozható lakócsövei is, amelyeket a lárva által kiválasztott 

selyemszövedékbe ragasztott törmelékből készít lakója. Egyes fajoknál azonban sokkal 

különlegesebb megoldások jöttek létre a predáció elkerülésére. A bagolylepkefélék (Noctuidae) 

közé tartozó Catocala cerogama esetében figyelték meg, hogy miként válnak nappal 

láthatatlanná a faj jellemzően éjjel táplálkozó hernyói. A hernyók rejtőszíne jól beleolvad a 

táplálékul szolgáló fák gallyai biztosította háttérbe, egyes madarak képesek mégis felfedezni a 

hernyók jelenlétét a megrágott leveleket alapján (HEINRICH és COLLINS, 1983). A C. cerogama 

hernyója viszont hajnalban, mielőtt nyugovóra térne, lecsippenti a száruknál a megrágott 

leveleket. A hernyó táplálkozásának így nem marad árulkodó nyoma, ami a madarakat a közelben 

lapuló lárvához vezethetné (HEINRICH, 1979). Érdekes, hogy míg a nem mérgező és nem szőrös 

hernyók az előbbihez hasonló viselkedésformákkal védekeznek, a medvelepkék (Arctiidae) 

erősen szőrös, irritáló viszketést okozó, népiesen papmacskának nevezett hernyói feltűnő 

külleműek és egyáltalán nem rejtőzködnek. Ez a jelenség azonban már átvezet a másodfajú 

ragadozó-elkerülés területére. 

Ipari melanizmus a szürke 

pettyesaraszolónál (Biston 

betularia). A fajnak a fehértől 

egészen a tiszta feketéig 

többféle színváltozata ismert, 

amelyek megjelenését korábban 

a fakérgek ipari forradalom 

idején megjelent 

koromszennyeződéséhez való 

alkalmazkodás példájaként 

tartottak számon.  

Forrás: 

warrendphotographic.co.uk 
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3.1.2. Másodfajú ragadozó-elkerülés 

 

A zsákmány felfedezésének pillanatában a ragadozó sikere még egyáltalán nem biztos. 

Másodfajú védekezésnek nevezzük azokat a jellegzetességeket illetve viselkedésformákat, 

amelyek révén a potenciális préda képes a ragadozót a támadás feladására bírni, végső esetben 

akár a predátor megfutamításával. 

 

3.1.2.1. A mozgás és a mozdulatlanság kombinálása 

 

A mozdulatlanná dermedés egyaránt elterjedt megoldás rejtőzködő prédáknál (például üregi 

nyúl, Oryctogalus cuniculus), de a már támadásba lendült ragadozó elhárításakor a másodfajú 

védekezés eleme is lehet. Az Erie-tavi vízisikló (Natrix sipedon) fiataljai kontúrtörő 

harántcsíkozást viselnek, ami mozdulatlanság esetén elrejti őket a kíváncsi tekintetek elől. 

Menekülésük során azonban villámgyors nekiiramodások és mozdulatlanná dermedések 

váltogatják egymást (POUGH, 1976). A sebesen mozgó sikló optikailag homogén színezetűnek 

tűnik, de ha megáll, kriptikus színezetét kihasználva kijátszhatja üldözőjét, mivel az valószínűleg 

az addigi mozgási irányt követve keresgéli majd a prédát. 

 

3.1.2.2. A figyelmeztető és elriasztó küllem 

 

Az eddig tárgyalt, főképpen a rejtőzködésen alapuló mechanizmusokkal éles ellentétben a 

préda sokszor olyan látható, hallható, vagy éppen szagolható jellegzetességeket mutat, amelyek 

nagyon is feltűnőek. E jelenséget ragadozó-elrettentésnek (aposzematizmus) nevezik. Sok esetben 

az aposzematikus viselkedésformák, illetve küllemi jellegzetességek több faj között is 

hasonlóságot mutatnak (konvergensek). A jellegzetes fekete-sárga „darázsminta” nemcsak 

hártyásszárnyúakon (Hymenoptera), de akár kétéltűeken is megfigyelhető (például a foltos 

szalamandránál (Salamandra salamandra)). Leszámítva a később tárgyalásra kerülő Bates-féle 

mimikri esetét (l. VI.3.1.5.), a feltűnő préda mindig bír olyan tulajdonsággal, amely a ragadozó 

számára kellemetlenséget vagy veszélyt jelenthet. A predátor a zsákmány megtámadásakor vagy 

elfogyasztásakor szembesülhet kellemetlen ízzel, mérgező hatással, vagy valamilyen védekező 

viselkedéssel. A ragadozó-elrettentő viselkedés funkciója, hogy a predátor számára megkönnyítse 

a kellemetlen tulajdonságokkal rendelkező zsákmány felismerését. 

Minél feltűnőbb e jellegzetesség, annál könnyebb a kapcsolat kialakulása a ragadozóban. A 

predátorral szemben kialakult zsákmány-elkerülés egyaránt lehet genetikailag meghatározott, 

illetve tanult viselkedés is. ALATALO és mtsai (1999) az elrettentő színezet hatásának genetikai 

meghatározottságát vizsgálták széncinegéken (Parus major). A jelenség örökletességének 

teszteléséhez olyan ragadozóra volt szükség, amely a kísérlet időpontjáig még biztosan nem 

találkozott az aposzematikus mintázatot viselő zsákmánnyal, azaz ezzel kapcsolatban nem 

szerezhetett kellemetlen tapasztalatokat sem. A kísérlet során fiatal széncinegéket, valamint 

vadon befogott felnőtt állatokat teszteltek aposzematikus mintázatú (fekete-sárga csíkos), illetve 

semleges, barna színű táplálékszemcsékkel. A naiv, fiatal cinegék elkerülő reakciója erősebb volt 

az elrettentő mintázat láttán, ami a sárga-fekete színezet által kiváltott elkerülő viselkedés 

genetikai alapú meghatározottságát igazolta. 

A feltűnő színezet (l. VIII.3.1.) tanulást elősegítő hatását tesztelték TERRICK és mtsai (1995) 

síkvidéki szalagoskígyókon (Thamnophis radix). A kígyókat két csoportra osztották, majd hallal 
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etették őket, az egyikben zöld, a másikban sárga-fekete színezetű csipesszel. Etetést követően a 

kígyóknak rosszullétet okozó lítium-klorid injekciót adtak. A következő napokban a kígyók 

elkerülték a halat, de az aposzematikus színezetű csipesz segítségével etetett egyedek sokkal 

erősebb averziót mutattak. A kísérlet alapján a tanulás hatékonyabb, hosszan tartó lesz, ha feltűnő 

küllem társul a kellemetlenséget, rosszullétet okozó zsákmányhoz. 

A riasztó hatású kinézet gerinctelenek esetében igen gyakori, emellett ismerünk számos 

kétéltű (például nyílméregbékafélék, Dendrobatidae), hüllő (csörgőkígyók, Crotalus spp.), sőt, 

emlős taxont is (például a menyétfélék, Mustelidae), amelyek aposzematikus jelzésekkel segítik 

elő, hogy támadójuk emlékezzen megtámadásuk kellemetlen következményeire. Bár élőhelyük, 

életmódjuk, sőt rendszertani hovatartozásuk is eltérő, Eurázsiában a közönséges borz (Meles 

meles), Afrikában a méhészborz (Mellivora capensis) és Észak-Amerikában a csíkos bűzösborz, 

más néven csíkos szkunk (Mephitis mephitis)  is hasonló jellegzetes fekete-fehér mintázatot visel 

egyes testtájain (fej, farok, testoldal). Emellett az említett taxonok kellemetlen meglepetéseket 

tartogatnak az őket támadó ragadozóknak: erőteljes karmok és harapás, illetve a szkunk esetében 

penetráns bűzanyag kibocsátása bünteti a predátort.  

A legszembeötlőbb aposzematikus színkombinációkat talán a dél-amerikai nyílméregbékák 

(Dendrobatidae) között találhatjuk. SAPORITO és mtsai (2007) kísérletesen is igazolták, hogy 

ezeknél az állatoknál a feltűnő színezet nagyobb védelmet nyújt a ragadozók ellen, mint a 

háttérhez amúgy jobban hasonlító színek. A vizsgálatok során a döntően piros eperbéka 

(Oophaga pumilio) élethű, illetve barnára színezett műanyag utánzatait helyezték ki egy Costa 

Rica-i erdőterületen. A főképpen a madarak közé tartozó ragadozók kétszer gyakrabban támadták 

meg a barna műbékákat, mint a piros eperbéka utánzatokat. Az eredmények az elriasztó színezet 

hatását igazolták. 

A nyílméregbékák színezete nemcsak a fajok között, hanem fajon belül is lenyűgöző 

változatosságot mutat. E jelenség kialakulásában a ragadozók elriasztása mellett a szexuális 

szelekciónak is jelentős szerepe van. Az eperbékák populációiban a nőstények általában a 

hozzájuk leginkább hasonló mintázatú hímeket részesítik előnyben (asszortatív párválasztás, l. 

IX.9.), ami magyarázhatja a fajon belül létrejövő és izolálva fennmaradó küllemi sokféleséget. 

NOONAN és COMEAULT (2009) agyagból készült, különféle módon kifestett békautánzatokkal 

kimutatta, hogy a ragadozók inkább a megszokott mintázattól eltérő egyedeket támadják, míg az 

adott környéken jellemző színezetűeket elkerülik. Az előzőek alapján az aposzematikus jelzések 

formálásában a predáció és a párválasztási preferencia szerepe egyaránt meghatározó. 

Az aposzematikus jelzések evolúciója több érdekes hipotézist is felvet azzal kapcsolatban, 

miként történhetett a feltűnő fenotípus és a hozzá tartozó, a ragadozók számára kellemetlen hatás 

összekapcsolódása (SCHULER és ROPER, 1992). Az alapvető dilemma abban rejlik, hogy ha 

például egy addig rejtőszínt viselő (kriptikus) és emellett veszélyes zsákmányfaj egyedei között 

váratlanul feltűnő megjelenésű mutáns példányok jelennek meg, ezek a naiv ragadozók számára 

csábító prédának tűnnek. Így kezdetben a ritka új típus nagy valószínűséggel eltűnik anélkül, 

hogy a ragadozók megtanulnák elkerülni őket. A problémára megoldást jelenthet, ha az 

aposzematikus jellegzetességek olyan fajokban fejlődnek ki először, amelyek csoportosan 

fordulnak elő, így erősítve a ragadozókban kiváltott hatást, és egyben növelve az aposzematikus 

mutánsok lokális sűrűségét (ALATALO és MAPPES, 1996). Egy másik hipotézis szerint a feltűnő 

figyelmeztetések nem egyszerre, hanem fokozatosan, a mutációk halmozódásával jöttek létre, így 

az azokat hordozó egyedek kezdetben még nem mutattak jelentős eltérést a kriptikus alapfajjal 

szemben, és ezért nem szenvedtek súlyos predációs veszteségeket (YACHI és HIGASHI, 1998). 
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LINDSTRÖM és mtsai (1999) elegáns kísérletben, széncinegékkel (Parus maior) tesztelték ez 

utóbbi lehetőséget. A madaraknak mesterséges zsákmányt, 1 cm
2
-es papírlapok közé ragasztott 

manduladarabkákat kínáltak vonalkázott aljzatról. A zsákmányok egy része rejtőszínű volt (X-

alakú vonalakkal mintázva), míg másokat különböző méretű fekete négyszögekkel jelöltek, így 

modellezve az egyre feltűnőbb kinézetet. Az előkísérletben kiderült, hogy a cinegék valóban 

jobban észreveszik a feltűnőbb zsákmányt. 

A következő lépésben arra tanították a 

madarakat, hogy mindig egyféle, feltűnő 

zsákmány ehetetlen. Ezt úgy érték el, hogy 

kininnel keserűvé tették a mandulát. Bár a 

feltűnő préda kezdetben nagyobb arányban 

esett a cinegéknek áldozatául, a legfeltűnőbb 

színezet (és kizárólag ez) gyors elkerülést 

alakított ki a madarakban (7. ábra). 

Ez a kísérlet arra utal, hogy ha az 

aposzematizmus kis lépésekben alakult ki az 

evolúció során, a csak kissé eltérő változatok 

védettsége és sérülékenysége még nem 

mutatott jelentős eltérést az alapfajéval 

szemben. A második kísérletben azt 

vizsgálták, hogy ha a ragadozó már megtanulta 

valamelyik préda elkerülését, általánosítja-e 

azt a még intenzívebb jelzésekkel bíró 

változatokkal szemben is (reakciócsúcs- 

eltolódást ). Ha a cinegéknek az összes prédatípust egyszerre kínálták fel, és jobban feltűnő préda 

volt rossz ízű, akkor cinkék a még feltűnőbb zsákmányokat is elkerülték. Azonban a vad formától 

csak kissé elütő, ám rossz ízű prédának még nem volt ilyen általánosítható hatása (8. ábra). 

Összességében sikerült bizonyítani, hogy az erősen feltűnő, aposzematikus fenotípus létrejöhet kis 

lépésenként, úgy, hogy eleinte a mutáns formákat nem éri jelentős predáció. 

 

 
8. ábra: Az aposzematikus jelzés általánosítása a feltűnőbb küllemű prédákra. Az üres körök jelzik, hogy melyik 

prédatípus bizonyult rossz ízűnek a cinegék számára. A vízszintes tengelyen balról jobbra az egyre feltűnőbb préda 

látható. Az általánosíthatóság csak az erősen feltűnő prédáknál jelenik meg. LINDSTRÖM és mtsai (1999) alapján. 

7. ábra: A különböző feltűnőségű aposzematikus 

prédaállatok védettségének, és a ragadozó tanulásának 

összefüggése. A feltűnő, de ehetetlen prédát kezdetben 

több támadás éri, azonban a ragadozó hamar megtanulja 

elkerülni azt. LINDSTRÖM és mtsai (1999) alapján. 
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3.1.2.3. A támadás hatékonyságának csökkentése eltereléssel 

 

Egyes védekező mechanizmusok célja nem a támadás elhárítása, hanem a vadász és a préda 

között már elkerülhetetlen fizikai kontaktus hatásának minimalizálása. 

A predátorok a támadás során sokszor a kiszemelt áldozat feji végét célozzák meg. A fejre 

mért csapással az áldozat gyorsan legyőzhető, valamint ilyen módon nagyobb felület áll a 

ragadozó rendelkezésére ahhoz is, hogy a menekülő prédát megragadhassa. A ragadozó számára 

a fej kiválasztását jellegzetes kulcsingerek (például a szem), illetve esetenként a haladási irány 

teszik lehetővé. Halfajoknál gyakran figyelhető meg álcázó mintázat, amely nehezen 

észrevehetővé teszi a szemeket, és sok esetben ezzel egyidejűleg az állat farki végén szem alakú 

foltok is megjelennek (9. ábra). Feltételezhető, 

hogy míg az igazi szemek elrejtése a 

létfontosságú fejet védi, addig a szemfoltok a 

predátor támadását irányítják át egy kevésbé 

sérülékeny testfelületre. A hipotézist 

KJERNSMO és mtsai (2016) kísérletesen is 

igazolták. A vizsgálat során tüskés pikóknak 

(Gasterosteus aculeatus) mutattak különféle 

zsákmány-maketteket. A pikók elsősorban a 

szemmel ellátott testvégre támadtak. Ha a 

szemet egy festett csíkkal maszkolták, a 

támadások ritkultak. Abban az esetben, ha az 

álcázott fejjel rendelkező makettek másik 

végére új szemfoltokat festettek, a tüskés 

pikók azt kezdték el rohamozni. 

POWELL (1982) rőtfarkú ölyvekkel (Buteo 

jamaicensis) folytatott kísérletében téli 

bundaszínezetű hermelin (Mustela erminea), 

illetve menyét (M. nivalis) modellek segítségé- 

vel hasonló hatást mutatott ki. Télen mindkét prédafaj bundája fehér színű, azonban míg a 

hermelin farka hosszú és fekete végű, a farka hosszú és fekete végű, a menyété rövidebb és folt 

nélküli. A kísérletben kisméretű (menyét) és nagy maketteket (hermelin) húztak csigák és zsinór 

segítségével a kísérleti helyzethez szoktatott vadászölyvek előtt, és azt figyelték, hogy a madarak a 

támadásaik során hányszor hibáznak. Mindkét makett-típusból három változat készült: egyszínű 

fehér, a farok végen fekete folttal ellátott, valamint olyan, amelyik testének középvonalában fekete 

sáv húzódott végig. Az ölyvek a hermelin-makettet a legtöbbször akkor hibázták el, amikor az a 

farok végén folttal rendelkezett. A menyét-makett ezzel szemben a tiszta fehér változatban maradt 

sértetlen legtöbbször. A jelenség magyarázata a szerzők szerint, hogy a hermelin hosszabb farka 

végén a kis fekete folt hatékonyan vonzza a ragadozó tekintetét egy havas háttér előtt, viszont a 

lecsapó madár nem képes megmarkolni az állatot a farkánál fogva. Ezzel szemben a menyét kis 

testmérete önmagában is jó védelmet biztosít, azonban egy folt az állat rövid farkának végén a 

ragadozót nem térítené el kellő távolságra a menyét testétől. 

Egyes fajok nem pusztán megtévesztő szem-jellegű kulcsingereket hordoznak, hanem 

komplex álfejet használnak a ragadozók elleni védekezés során. Ez a jellegzetesség különösen 

gyakori a boglárkalepkefélék (Licaenidae) között. Ez a félrevezető képlet a második pár szárny  

9. ábra: Védekezés a fejre irányuló ragadozó-támadás 

elterelésével korallszirti halaknál (Pomacentridae). A 

hal szemét pigmentáció álcázza, míg a test farki végére 

feltűnő szemfolt irányítja át a ragadozó figyelmét. 

Forrás: Reefcorner.com 
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hátulsó szélén látható szemfoltokból, illetve a szárnyból ugyanitt kitüremkedő csápszerű 

nyúlványokból áll. A Thecla togarna nevű boglárkalepke a mutatványt e nyúlványok 

mozgatásával, valamint leszállást követően egy gyors 180 fokos fordulattal is kiegészíti, amivel 

az álfejet fordítja előző haladási irányába (ROBBINS, 1981). WOURMS és WASSERMAN (1985) úgy 

igazolta az álfej funkcióját, hogy fehér répalepkékre (Pieris rapae) hamis fejet festett és 

ragasztott, és megfigyelte a kékszajkók (Cyanocitta cristata) viselkedését az álfejes, illetve a 

természetes színű lepkék irányába. A szajkók sokkal gyakrabban csipkedték az álfejjel 

rendelkező lepkék hátsó szárnypárját, mint az állat feji végét, azaz e morfológiai jellegzetesség 

valóban növelheti e rovarfajok túlélési esélyeit. 

A lepkeszárny hamis fejképletének elvesztése azon túl, hogy a függelék nem rekonstruálható, 

nem okoz kárt az egyednek. A másodfajú védekezési formák szélsőséges eseteiben azonban a 

menekülő préda tényleges áldozatot hoz a túlélés érdekében. Öncsonkításnak (autotómia) 

nevezzük, ha a préda egy fajra jellemző kitüntetett testrésze a ragadozó támadása következtében,  

aktív közreműködéssel leválik. Az autotómia mechanizmusának szövettani hátterét (speciális 

izom-ízület kialakítás, gyengébb támasztószövetek, vérzéscsillapítás stb.) több csoport 

képviselőinél leírták. A jelenség megtalálható a pókok, a tüskésbőrűek, a hüllők, sőt, az emlősök 

körében is. Az öncsonkítás során a predátor fizikai kontaktusba kerül az áldozattal. A ragadozó 

ilyenkor jellemzően a préda öncsonkítással érintett testrészét ragadja meg. Az érintkezéskor a 

zsákmány idegrendszere olyan utasítást küld a megfelelő izmokhoz, amelyek a csonkolást 

lehetővé teszik, illetve végrehajtják. 

Az autotómiára képes fajok közül a gyíkok farokledobó viselkedése a legismertebb. Az erre 

képes gyíkfajok farka a legkisebb érintésre is leválik az állatról. Ezt követően a testrész még sok 

esetben percekig vergődik, ami a ragadozó figyelmének elterelése révén a túlélés valószínűségét 

növelheti. Ezt közvetetten bizonyítja, hogy viszonylag nagy számban fordulnak elő olyan gyík 

egyedek, amelyek farka korábban elveszett, vagyis az állat feltehetően megmenekült egy 

ragadozó támadása elől. DIAL és FITZPATRICK (1983) kísérletesen igazolták a mechanizmus 

hatékonyságát.  Tanulmányuk során egy házimacskának olyan élő gyíkokat kínáltak fel, amelyek 

farkát előzetesen letörték. A kutatók arra keresték a választ, hogy a macska a farokra vagy a 

gyíkra támad-e. A kísérletbe két gyíkfajt, a zöld anoliszt (Anolis carolinensis) és a hazánkban is 

élő pannon gyíkhoz hasonló szkinket (Scincella lateralis) vonták be. Mindkét hüllőfajra jellemző 

az öncsonkítás, viszont különbség mutatkozik abban, hogy amíg a szkink levált farka élénken 

csapkod, addig az anoliszé alig mozog. Amikor a macska az áldozatát a farok letörését követően 

azonnal megkapta, a szkinkek mindegyike megmenekült, mert a ragadozó az erőteljesen 

csapkodó farokra támadott. Az anoliszok ezzel szemben szinte mindig áldozatul estek, alig-alig 

vergődő farkuk ugyanis nem keltette fel a macska érdeklődését. Az eredmények alapján egyes 

gyíkfajok számára a farokledobás életmentő védekezési forma lehet. Vajon sikeresen alkalmazza-

e a szkink az öncsonkítást egy kígyóval szemben is? A csatlakozó megfigyelések szerint egy 

kígyó a vergődő gyíkfarkat csaknem 40 másodperccel hosszabb idő alatt tudta lenyelni, mint egy 

már kimerült, alig mozduló példányt. A vizsgálat eredményei szerint a szkinkek az öncsonkítás 

segítségével jelentős előnyre tettek szert akkor is, ha a kígyó elől menekültek. 
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3.1.2.4. A támadás hatékonyságának csökkentése tettetéssel 

 

Tettetés során a préda viselkedésével saját valós állapotát igyekszik leplezni a ragadozó előtt. 

A sérülés színlelése és a holtnak tettetés stratégiája között azonban lényeges különbség 

mutatkozik. Míg a magát holtnak tettető állat számára a nyereség az, hogy a ragadozó ignorálja 

őt, addig a sérülést színlelő egyed viselkedésével igyekszik egy sérülékenyebb cél helyett saját 

magára vonni a predátor figyelmét. 

A holtnak tettetés (tanatózis) meglehetősen elterjedt védekezési mechanizmus, amely 

gerincteleneknél, így számos bogárfajnál éppúgy megfigyelhető, mint a gerincesek változatos 

képviselőinél, például egyes hüllőknél, madaraknál, és emlősöknél. A magát holtnak tettető állat 

nem egyszerűen mozdulatlan, hanem a kimúlás egyéb jellegzetes is mutathatja. Például a 

disznóorrú sikló (Heterodon platirhinos), ha ragadozóját nem sikerült sziszegéssel, támadásnak 

tűnő csapkodással és felfuvalkodással visszariasztania, látványos haldoklást (tekergés, 

székletürítés) követően a hátára fordul, száját kitátja, nyelvét kilógatja, illetve egy ideig 

mozdulatlan marad. BURGHARDT és GREENE (1988) kimutatták, hogy a magát holtnak tettető 

kígyó folyamatosan figyeli környezetét. A kísérlet során előbb kiváltották a sikló tettető 

viselkedését, majd azt figyelték, milyen hamar változik meg a viselkedése annak függvényében, 

hogy a közelében milyen ragadozó (ember vagy bagoly) telepszik le. Ha nem volt senki a 

közelben, vagy másfelé tekintő ember ült egy méterre tőle, a sikló viszonylag hamar ismét 

mozogni kezdett. Ha a megfigyelő személy vagy a helyén elhelyezett kitömött bagoly tekintete a 

siklóra irányult, a hüllő igen sokáig mozdulatlan maradt. 

Míg a mozdulatlanná dermedő egyed általában a villámgyors menekülést választja, ha a 

ragadozó túl közel ér hozzá, a magát holtnak tettető állat sokszor akkor is fenntartja a látszatot, ha 

a ragadozó már elkapta őt. SARGEANT és EBERHARDT (1975) kísérletében tőkés récék (Anas 

platyrhynchos) reakcióját vizsgálta, miután a vizsgált madarakat egy amerikai vörös róka (Vulpes 

vulpes fulva) a szájával megragadta. A récék ilyenkor mozdulatlan és ernyedt testtartást vettek 

fel. A rókák többsége, különösen a fiatalabb egyedek ilyenkor nem tépték szét a prédát, hanem 

biztonságos helyre vonultak vele, letették, sőt esetenként igyekeztek elásni a madarat. A récék 

Az autotómia költsége 

 

Az autotómia azonban költséges védekezési forma. A leváló testrész regenerációs 

képessége fajfüggő. Ha egy nagy pelét (Glis glis) a farkánál kap el egy predátor, annak 

farokbőre leválik, és a rágcsáló elmenekül. A támadás következtében a pele farka elhal, és 

nem regenerálódik. A gyíkok autotómiás csonkolását követően bizonyos mértékű 

regeneráció végbemegy, bár az új farok méretében elmarad az eredetitől. Az öncsonkítás 

költségének meghatározására számos vizsgálat történt. NAYA és mtsai (2007) 

megfigyelték, hogy a regenerálódott gyíkfarok a leválást követően kevesebbet mozog és 

így kisebb védelmet is nyújt, mint az eredeti. Kilenc nappal az öncsonkítást követően a 

gyíkok anyagcsere-szintje 36%-kal növekedett, ami arra utal, hogy a regeneráció 

energiaigényes, megterhelő folyamat. Az előzőek mellett, mivel a farok a gyíkok 

mozgásában (futás, úszás, mászás), egyensúlyozásában, valamint kommunikációjában is 

jelentős szereppel bír, elvesztése jelentős hátrányt okoz (BATEMAN és FLEMING, 2009). 
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jelentős része azonnal elmenekült, amint a róka elengedte őket. A tapasztalt rókák ezzel szemben 

előbb megölték vagy megnyomorították a prédát, mielőtt azt elengedték volna. A tanatózis 

előnyösségét és genetikai meghatározottságát vizsgálták japán kutatók a kukoricabogáron 

(Tribolium castaneum). MIYATAKE és mtsai (2004) több, mint tíz generáción keresztül 

szelektáltak a bogarakat erőteljes, illetve gyenge holtnak-tettető reakcióra. Az így kialakított 

szelekciós vonalak egyedeit ugrópókkal (Hasarius adansoni), mint predátorral tesztelték. A 

magukat könnyebben és hosszabb ideig holtnak tettető bogarak sokkal nagyobb eséllyel élték túl 

a pókkal való találkozást, mint a tanatózist kevésbé mutató egyedek. A tanatózist mutató bogarak 

kemény páncéllal rendelkeznek, ami egy pók-predátor támadása ellen rövid ideig védelmet 

nyújthat. Ha emellett a zsákmány mozdulatlanná dermedve holtnak tetteti magát, a pók 

elveszítheti iránta az érdeklődését. Ezzel szemben egy gyengébb kültakarójú rovar (például egy 

légy) esetében a tanatózis nem jelent különösebb előnyt, hiszen ha a legyet a pók elkapja, azonnal 

meg tudja csípni (10. ábra). 

 

 
 

A tanatózist nagyon sokféle taxon mutatja különböző ragadozókkal szemben, így e 

viselkedésforma eredményességének hátterére valószínűleg nem lehet általános magyarázatot 

találni, hiszen annak hatásmechanizmusa az egyes préda-predátor párok esetén eltérő lehet. A 

kukoricabogár és az ugrópók esetében feltételezhető, hogy hasonlóan sok más predátorhoz, a 

pókból csak a megfelelő méretű mozgó préda váltja ki a zsákmányszerző reakciót. Ha a bogár 

mozgása még a támadás előtt megszűnik, a pók számára már nem minősül potenciális 

zsákmánynak. A vörös róka és a tőkés réce interakciójakor a még fiatal, tapasztalatlan predátor 

nem veszíti el érdeklődését a már elkapott, ám most mozdulatlan és ernyedt préda iránt, de a 

marcangolás és az ölés viselkedéselemeit kiváltó vergődés hiányában nagy eséllyel elengedi a 

zsákmányát. Egyes ragadozók nem fogyasztanak dögöt, különösen, ha az már a bomlás jeleit 

(hullabűz) mutatja. A kellemetlen szagú, magát holtnak tettető északi oposszum (Didelphis 

virginiana), vagy a disznóorrú sikló (Heterodon nasicus) így nem észrevétlensége, hanem tetem-

szerűsége miatt kerülheti el a predációt. 

Talán az egyik leglátványosabb ragadozó-elkerülő viselkedés a talajon költő, illetve a 

fészekhagyó fiókákat a földön, vagy a vízben vezető madárfajok egy részénél megfigyelhető 

10. ábra: Egy kukoricabogár 

(Tribolium castaneum) populációt 

szétválasztó szelekcióval rövid, illetve 

hosszú ideig tartó holtnak tettető 

magatartást mutató csoportokra 

szelektáltak. Tíz generáció mind hímek 

(a), mind nőstények (b) esetén 

elegendő volt ahhoz, hogy a két csoport 

között jelentős eltérés elérés jöjjön 

létre. A szelekciót a kutatók a 

műtermék kizárása érdekében két 

egymástól független populációban is 

elvégezték (sötét és világos 

szimbólumokkal jelölt csoportok). A 

kísérlet eredményei alapján a 

kukoricabogarak nagyobb eséllyel 

maradnak életben egy pókkal szemben, 

ha holtnak tettetik magukat. MIYATAKE 

és mtsai (2004) alapján. 
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sérülés-tettetés. Amikor egy ragadozó veszélyesen közel kerül a fészekhez (a fiókákhoz), akkor a 

közelben tartózkodó madárszülő megközelíti a predátort, majd olyan pózt vesz fel, minta törött 

lenne a szárnya, emellett vergődik, és elfelé lépdel a fészektől. A ragadozó legtöbbször követi a 

pózoló madarat. Amikor elég messze érnek az fészektől, a madár abbahagyja a tettetést, és 

elrepül. 

Míg a magukat holtnak tettető esetében a megtévesztő pózolás valójában egy öröklött 

mozgásmintázat (ÖMM), a sérülést tettető madár viselkedése meglehetősen összetett, és a 

környezet számos eleme (így az utódok életkora, a ragadozó közelsége és figyelmi állapota, stb.) 

is hatással van a megjelenésére. Az ékfarkú lile (Charadrius vociferus) sérülést tettető pózát 

leginkább akkor láthatjuk, amikor a fiókák a legvédtelenebbek, azaz közvetlenül kikelés után. A 

madár pózolása annál intenzívebb, minél közelebb van a predátor a fészekhez, illetve e 

viselkedést erőteljesebben mutatja akkor is, ha a ragadozó érdeklődése, amivel a tettetést követi, 

lanyhulni látszik (BRUNTON, 1990). 

 

3.1.3. A ragadozó támadásának elhárítása az éberség jelzésével 

 

A ragadozók jelentős hányada él a meglepetés előnyével támadáskor, azaz csak hosszas 

lapulás, cserkészés után rohamozzák meg a zsákmányt. Ennek a stratégiának a nyilvánvaló 

előnye, hogy a predátornak rövidebb távolságot kell megtennie az üldözés során, ugyanakkor a 

préda is kevésbé képes az ellenállásra. A cserkészés arra is időt ad a ragadozónak, hogy 

alaposabban megfigyelhesse a zsákmányt, kiválasztva a számára legmegfelelőbb (például sérült, 

fiatal, illetve gyenge) egyedet. 

Egyes elhárító viselkedésformák szerepe azonban éppen az, hogy a cserkésző, azonban a préda 

által már észlelt ragadozó támadását leállítsák. A támadás elhárításához sokszor már az is elég, ha 

a préda jelzi a ragadozónak, hogy felfedezte a jelenlétét, és így az nem élhet a meglepetésszerű 

támadás előnyével. Ilyen szerepe van egyes zsákmányfajok esetében a jellegzetes figyelő 

viselkedésnek. CORBETT (1979) terepi megfigyelései szerint az elvadult házimacskák (Felis 

catus) Skóciában és a környező szigeteken gyakran vadásznak üregi nyulakra (Oryctogalus 

cuniculus). A macska általában nem támadja meg azokat a nyulakat, amelyek a ragadozó 

észlelését követően hátsó lábaikra emelkedve figyelnek annak irányába. A jelenség hátterében 

feltételezhetően az áll, hogy a ragadozó korábban már tapasztalta, hogy a figyelő nyulak sokkal 

hamarabb menekülnek járataikba, mintsem hogy elkaphatná őket. 

A figyelésnél sokkal látványosabb pózok figyelhetők meg egyes párosujjú patásoknál, így 

például a Thomson-gazelláknál (Eudorcas thomsonii) is. Az afrikai szavannák e gyakori 

növényevője akár több méteres magasságba is felszökken, jellemzően mind a négy lábával 

egyszerre rugaszkodva el a talajról. Ezt a pattogásnak nevezett viselkedésformát akár sokszor 

megismételve, huzamosabb ideig is mutatják, általában akkor, amikor egy ragadozó, főként a 

gepárd (Acinonyx jubatus) vadászik a közelben. 
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3.1.4. Ragadozó elriasztása ellentámadással 

 

A zsákmány számára gyakran a harc, vagy legalább a harciasság jelzése az egyedüli lehetőség 

a ragadozó elrettentésére. Sok nagytermetű faj egyedei rendelkeznek jelentős küzdőerővel, amely 

a támadó ragadozó számára végzetes is lehet. A gepárd számára az ideális prédaméretet a 23-56 

kg körüli testtömegű egyedek jelentik, amelyek elejtése számára kisebb kockázattal jár. A 

megfelelő nagyságú préda kiválasztása azt is biztosítja, hogy a ragadozó még azelőtt 

elfogyaszthassa táplálékát, hogy a többi húsevő elragadná tőle azt (HAYWARD és mtsai, 2006). Az 

említett tanulmányban a gepárd préda-preferenciáját a következő, úgynevezett Jacobs-

hányadossal fejezték ki: D=r-p/r+p-2rp. 

A képletben r egy prédafaj relatív gyakorisága az adott élőhelyen, p pedig ugyanazon prédafaj 

gyakorisága a gepárd terítékén. D értéke ±1 között változhat, ahol előbbi a préda teljes 

elkerülését, utóbbi pedig 100%-os preferálását jelenti (l. 1. táblázat). 

A pattogás adaptivitása 

 

A Thomson-gazellák (Eudorcas thomsonii) pattogásának adaptivitására CARO (1986) 

háromféle hipotézist állított fel. 

 

1. Egyed-alapú szelekció: A gazella pattogással jelzi az éberségét a ragadozónak. 

2. Társas ragadozó-elkerülést elősegítő viselkedés: A pattogás révén az egyed a 

csoporttársai figyelmét hívja fel a jelenlévő ragadozóra. 

3. Nincs köze a ragadozó-elkerüléshez (például a játékos viselkedés része). 

 

A terepi megfigyelések adatai alapján megerősíthető a pattogás ragadozó-elhárító 

funkciója, hiszen a gepárdok kevesebbszer és sikertelenebbül támadták meg a pattogó 

gazellákat. Valószínűsíthető, hogy a gazella tehenek a pattogást, hasonlóan a sérülést 

tettető madarakhoz, a ragadozó figyelmének elterelésére is használják. A fiatal gazellák is 

pattognak, ha ragadozót észlelnek a rejtekhelyük közelében. Ilyenkor a jelzés az 

anyagazella figyelmének felkeltését is szolgálhatja.  

A Thomson-gazellára nemcsak a lesből rohamozó gepárd, hanem több, a zsákmányt 

kitartóan űző, annak kifáradására építő ragadozó, például a hiénakutya (Lycaon pictus) is 

vadászik. A gazellák viselkedése ilyenkor erődemonstrációként is szolgálhat, 

feltételezhető, hogy a jobb erőnlétű egyedek nagyobb sebességgel pattognak, így jelezve 

erőnlétüket a ragadozó számára. FITZGIBBON és FANSHAWE (1988) vizsgálata igazolta, 

hogy a hiénakutyák a préda kiválasztásánál figyelembe veszik a pattogás frekvenciáját. Ha 

ez az érték 1,6/s körüli, a ragadozó támadására valószínűleg sor kerül, azonban 1,8 

pattogás másodpercenként már a biztonságot jelenthet. 
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Potenciális prédafaj Testtömeg (kg) Jacobs index (±SE) 

Hókaantilop (Damaliscus dorcas) 52,5 0,62±0,07 

Grant gazella (Gazella granti) 38 0,59±0,10 

Vándorantilop (Antidorcas marsupialis) 26 0,41±0,11 

Thomson gazella (Eudorcas thomsonii) 15 0,33±0,19 

Pusztai bóbitásantilop (Sylvicapra grimmia) 16 0,18±0,19 

Nádiantilop (Redunca arundinum) 32 0,12±0,24 

 
1. táblázat: A gepárd zsákmány-preferenciáját mutató Jacobs-index a nagymacska által leginkább kedvelt patások 

esetében (HAYWARD és mtsai, 2006 nyomán). Habár a gepárdok igen sokféle prédát elejtenek, ezek java része egy 

szűkebb mérettartományból kerül ki (23-56 kg). Az ekkora zsákmányt a gepárd viszonylag könnyen meg tudja ölni, 

a húsmennyiség pedig eléggé bőséges, viszont nem is annyira sok, hogy a gepárd ne tudja gyorsan elfogyasztani.  

 

A támadó elriasztására az ellentámadás helyett vagy mellett számos más mechanizmus is 

ismert. Ezek egy része egyértelmű fenyegetésként értelmezhető, mint a fogvicsorítás, a szarv 

vagy az agancs lóbálása és a patákkal való kapálás, illetve a különböző kémiai védőeszközök, 

például méreganyagok használata. Más esetekben a ragadozónak szóló jelzés igazából 

megtévesztés. Ilyenkor a kiszemelt préda mutathatja magát a valóságosnál nagyobbnak, például a 

szőr felborzolásával, a test felfújásával, a hát felpúposításával, vagy a kopoltyúfedők 

kimeresztésével. A zsákmányállat hordozhat olyan jelzéseket is, amelyek a fenyegetés jellemző 

kulcsingereiből állnak, ilyenek például az élethű szemfoltok. Ez utóbbi megoldások sokszor 

olyan fajokra jellemzőek, amelyek nem lennének képesek ártani a ragadozónak. A bagolylepkék 

(Catocala spp.) első és második pár szárnyának mintázata jelentős eltérést mutat, míg az előbbi 

terepszínű, addig az utóbbi fajtól függően különféle élénk színekben pompázik. A ragadozók 

érintésére ezek a lepkék hirtelen szétnyitják első szárnyaikat, megmutatva a színes alsókat. 

Kérdés azonban, hogy e reakció hatására visszariad-e a ragadozó, illetve előnyhöz jut-e a lepke. 

Ennek tisztázására SCHLENOFF (1985) kísérletében kékszajkókat (Cyanocitta cristata) arra 

tanított, hogy kis lepkemodellek hasi oldalán ízletes fenyőmagot találhatnak. A lepkemodellek 

érintésre szétnyitották szárnyaikat. A tanítás időszaka alatt ezek egyszínű szürkék voltak, a 

tesztszakaszban azonban esetenként a bagolylepkékre jellemző színűre festették őket. Az 

eredmények szerint a szajkók e riasztó példányokat általában eldobták, és vészjelzést hallattak. 

 

3.1.5. Védekezés és támadás mimikri segítségével 

 

A mimikri a ragadozó-elkerülés egyik ismert, azonban nehezen meghatározható módja, mivel 

a szakirodalomban egyes szerzők a kripszis egyéb formáit is ezzel azonosítják. VANE-WRIGHT 

(1980) szerint a kripszis és a mimikri elkülöníthető az információtartalom, illetve az 

elmeműködés (kogníció) alapján. A kripszis során a rejtőzködő egyed a környezet egyes elemeire 

úgy próbál hasonlítani, hogy a róla érkező információk, azaz látványa, szaga, illetve hangja a 

másik fél számára irrelevánssá váljon. 
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Ezzel szemben a mimikri a hasonulás 

olyan formája, amely során a megfigyelő az 

utánzó félről releváns, de hamis információhoz 

jut. A mimikrit ezért funkcionális értelemben a 

megtévesztő viselkedés egyik típusaként is 

szokták említeni. A mimikri tehát egy olyan 

háromszereplős interakció eleme, amely 

általános megfogalmazás szerint a mintafaj, az 

utánzat, illetve a megfigyelő ragadozó között 

áll fenn. E védekező mechanizmus evolúciós 

szempontból az utánzat számára előnyös, és a 

megtévesztett fél szempontjából általában 

hátrányos, ugyanakkor az újabb elméletek 

szerint a jelenség evolúciós hatással van a 

mintafajra is (l. később). A mimikri lehet 

védekező és támadó kimenetelű is. Míg 

előbbinél az utánzat a predáció elkerülésére 

törekszik, addig az utóbbi esetben egy álcázott 

ragadozó téveszti meg a zsákmányt. 

A védekező mimikri alaptípusait egy-egy 

XIX. századi természetbúvárról nevezték el, a 

német FRITZ MÜLLERről, illetve a brit HENRY 

WALTER BATES-ről. Az egyes állatfajok közti 

hasonlóság mechanizmusait mindkét kutató a 

Dél-Amerikában végezett zoológiai kutatásai 

során írta le. 

A Müller-féle mimikri hasonló az aposzematizmus jelenségéhez (l. VI.3.1.2.2.). Ilyenkor több, 

potenciálisan veszélyes prédafaj egymáshoz nagyon hasonló figyelmeztető jelzéseket hordoz vagy 

alkalmaz. A Müller-féle mimikri esetében csak részletes evolúciógenetikai vizsgálatokkal lehet 

eldönteni, hogy a hasonló formák közül melyik a mintaadó és melyik a későbbi utánzat, azonban a 

ragadozóra gyakorolt riasztó hatás kiterjed a jelzést mutató minden veszedelmes fajra. A Müller-

féle mimikri egyik híres példája a helikonlepkék közé tartozó Heliconius numata fajhoz 

kapcsolódik. E mérgező lepke az Amazonas vidékén él, és hét erősen különböző szárnymintázatú 

alakja ismert. Ezek mindegyike megdöbbentően hasonlít az adott formával egy helyen élő 

(szimpatrikus), és ugyancsak ehetetlen Melinea lepkefajok valamelyikére (11. ábra). A kutatók 

számára dilemmát jelentett annak megértése, hogyan lehetséges, hogy a H. numata esetében 

nincsenek átmeneti típusok a hét forma között. JORON és mtsai (2011) a lepke DNS-ének 

elemzésével leírtak egy olyan több allél formájában a populációban jelenlevő szupergént, amely 

több (legalább 18), a szárnymintázatért felelős gént egyesít. Mivel az egyedi génszakaszok 

különféle pozícióban inverziókat tartalmaznak, a meiózis során a szupergénen belül nem jöhet 

létre rekombináció, így az adott, szárnymintázatért felelős allél sem változik meg, ami egy állandó 

fenotípust biztosít. 

A védekező mechanizmus másik legközismertebb formája a Bates-féle mimikri, amely során 

az utánzat egyáltalán nem veszedelmes, azonban sok esetben nagymértékben hasonlít egy 

11. ábra: A Müller- féle mimikri jelensége a 

Heliconius numata amazóniai lepkefaj példáján. E faj 

hét jól elkülönülő formája (A) mind egy-egy 

szimpatrikus Melinea nembéli lepkefajra (B) hasonlít. 

Mindkét lepkefaj mérgező a ragadozói számára. 

Forrás: floraurbana.blogspot.com 
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kellemetlenséget, adott esetben mérgező mintafajra. A mimikri védő hatását, valamint az ezt 

befolyásoló tényezőket számos kísérlettel is igazolták. A tanulmányok alapján a préda 

szempontjából a mimikri hatékonyságát fokozza, ha 

 

1. A mintafaj jóval nagyobb arányban van jelen, mint az utánzó faj; 

2. A mintafaj nagyobb veszélyt jelent a ragadozóra nézve (például erősebb méreganyag, 

harciasság, stb.); 

3. A ragadozónak jó a memóriája; 

4. A területen van a ragadozó számára alternatív préda; 

5. A mintafaj és az utánzó faj egyedei térben és időben egyszerre jelennek meg. 

 

A látványra alapozott mechanizmusok mellett léteznek hangra, szagra, vagy egyéb érzékletekre 

alapuló mimikrik is. A hang-mimikri egyik érdekes esetét medvelepkeféléken (Arctiidae) írta le 

BARBER és CONNER (2007). 

 

 
Ezek a fajok éjjel repülnek, így fő ragadozóik a denevérek. 

Egyes medvelepke fajok rossz ízűek, köszönhetően annak, 

hogy a hernyók elraktározzák a fogyasztott növények 

méreganyagait. Ezek az állatok ugyanakkor képesek ultrahang- 

tartományban figyelmeztető jelzéseket adni a denevérek számára. A ragadozók az akusztikus jel- 

zést összekapcsolják a kellemetlen ízzel, és ennek segítségével megtanulják, hogy a figyelmeztető 

hangjelzést adó lepkék számukra nem fogyaszthatóak. Az említett kísérlet szerint ez a tanult 

elkerülő viselkedés védelmet nyújt az olyan lepkefajoknak is, amelyek ugyan nem rossz ízűek, de 

hasonló hangot hallatnak, mint a mérgező taxonok. Azokban az esetekben, amikor több, egyaránt 

mérgező és hangot is hallató medvelepke faj él azonos területen, a jelenség egy hang alapú 

Müller-féle mimikri kialakulásához vezet (12. ábra). BARBER és CONNER (2007) vizsgálata 

kimutatta, hogy a denevérek bizonyos idő elteltével már különbséget tudtak tenni a mérgező és 

nem mérgező lepkék hangja között. Ez a jelenség arra enged következtetni, hogy a szelekciós 

hatások egyre tökéletesebb mimikri kialakulását segítik elő. 

Hasonló jellegű Bates-féle mimikrit mutató fajokat együtt vizsgálva felmerül a kérdés, hogy 

mutatkozik-e eltérés védekezésük hatékonyságában. Az ártalmatlan zengőlegyek (Syrphoidea) 

jellegzetes sárga-fekete mintázatot viselnek, az általános elképzelés szerint a valódi darazsakhoz 

(Vespidae) való hasonulás előnyei miatt. DITTRICH és mtsai (1993) azt vizsgálták, hogy az 

emberek illetve a házigalambok (Columba livia domestica) mely zengőlégy fajokat találják a 

12. ábra: A hang-alapú mülleri 

mimikri jelensége. A C. tenera és a S. 

epilais lepkék rossz ízűek, és ha 

denevért észlelnek, az ultrahang 

tartományban egy kattanást hallatnak. 

Két denevérfaj (piros és fekete 

vonalak) vizsgálata azt mutatta, hogy a 

ragadozók hamar megtanulják 

elkerülni a hangos lepkéket. Ha a 

lepkék hangadó szervét roncsolják (az 

ábra jobb szélén), a denevérek ismét 

sokat elkapnak közülük. A szaggatott 

vonalak a nem mérgező, csendes 

lepkék zsákmányul esésének 

gyakoriságát mutatják. BARBER és 

CONNER (2007) alapján. 
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darazsakhoz leginkább hasonlóaknak. A kísérlet során a madaraknak egyszerre mindig két képet 

mutattak. Az egyiken egy darázs, a másikon pedig egy zengőlégy volt. A galambokat az operáns 

kondicionáláson alapuló módszerrel arra tanították, hogy a megfelelő helyre csippentve jelezzék, 

ha a felbukkanó képeken látható két rovart ugyanolyannak tartják. Az eredmények alapján a 

madarak szerint azok a zengőlégy fajok bizonyultak a leginkább darázsszerűeknek, amelyek a 

természetben a leggyakrabban fordultak elő. A vizsgálat során megkérdezett emberek szerint 

azonban éppen ezek a taxonok hasonlítottak a legkevésbé a darazsakra. Ha egy zengőlégy 

egyedszáma jelzi a faj sikerességét, valamint a galambok sokkal inkább tekinthetők e rovarok 

potenciális predátorainak, mint az ember, akkor feltételezhető, hogy a darázshoz való hasonlóság 

kulcsingerét nem az zengőlegyek mimikrijének tökéletessége, hanem a mintázat egyszerűbb 

részletei jelentik. Az ember és a galamb választásának különbségét feltehetően az eltérő 

érzékelési képességekkel lehet magyarázni. 

Az előzőekben ismertetett tökéletlen mimikri (13. ábra) technikáját alkalmazó taxonok a 

mintafajhoz csak annak bizonyos részletei tekintetében válnak hasonlóvá úgy, hogy ez a velük 

térben és időben egy helyen tartózkodó potenciális ragadozók számára az utánzó fajról már 

elégséges és egyértelmű megtévesztő információt szolgáltasson. A jelenség természetes 

előfordulásának gyakorisága az evolúcióbiológia fontos kérdése, mivel általában feltételezhető 

lenne, hogy a ragadozóval szemben a tökéletesebb hasonlóság nagyobb mértékű védelmet is 

jelent. CHITTKA és OSORIO (2007) e paradoxon magyarázatára két valószínű elméletet állított fel. 

 
 
 

13. ábra: A “tökéletlen mimikri”. A Bates-

féle mimikrik esetében az utánzat-fajok sok 

esetben cask közelítő hasonlóságot 

mutatnak a veszélyes minta-fajokkal. A 

képeken szereplő európai rovarok közül 

- az első kettő (A, B) darázs (veszélyes), 

- C-E zengőlegyek (utánzat),  

- az F jelű pedig egy ugyancsak utánzatnak 

minősülő bogárfaj  

Jól érzékelhető, hogy az ártalmatlan fajok 

testalkata, végtagjai, de még mintázata is 

jelentősen eltér a darazsakétól.  

Forrás: Wikipedia.org 
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1. A vadászat során nem áll rendelkezésre elegendő idő a ragadozó számára ahhoz, hogy a 

potenciális préda jellegzetességeit alaposan felmérje, ezért már kisebb mértékű hasonlóság 

mellett is nagyobb valószínűséggel dönt a zsákmány kockázatmentes elutasítása mellett. 

2. A ragadozó prédafelismerésében a kategorizáció fontos szerepet játszik, így ha az utánzat a 

megfelelő riasztó kulcsingert mutatja, akkor nagy valószínűséggel megmenekül. 

 

A mimikri hatását legtöbbször az utánzó faj és a ragadozó szempontjából tanulmányozzák, 

ugyanakkor kevesebb szó esik e mechanizmus a mintafajra gyakorolt evolúciós (vissza) 

hatásáról. A Müller-féle mimikrit mutató valamennyi faj mérgező is egyben, így bármelyik 

utánzat támadásakor kellemetlen tapasztalat éri a ragadozót. A Bates-féle mimikrinél azonban 

könnyen előfordulhat, hogy a ragadozó egy ártalmatlan utánzattal találkozik először, így olyan 

tapasztalatokat szerez, hogy az adott küllemmel rendelkező préda számára fogyasztható. Ez a 

lehetőség nyilvánvaló hátrányt jelent a mintafaj egyedei számára, hiszen a nagyobb számban 

megjelenő utánzófajok egyedei rontják a védettségét. 

Egyes szerzők a minta- valamint az utánzó fajok kapcsolatát versenyként értelmezik. Ennek 

során a mimikrit mutató taxonokra ható szelekció következtében egyre tökéletesebb hasonulás 

jön létre. Ezzel szemben a mintafaj esetében a formai divergencia növekedése lesz jellemző 

(RUXTON et mtsai, 2004). Az előzőekben ismertetett tökéletlen mimikri jelensége akár egy ilyen 

folyamat közbülső állomásaként is értelmezhető. Hasonló jelenség a kinetikus, vagy mozgási 

mimikri, amely során a különböző taxonok közötti hasonulás a külalakon túl a helyváltoztató 

mozgásra is kiterjed. Az erős formai mimikrit mutató taxonok a mintafaj egyedeit egy, az 

eredetitől eltérő (helyváltoztató) mozgásmintázat kialakulásának irányába szelektálhatják. A 

jelenség a ragadozó számára megkülönböztethetővé teszi a két taxont, ismét előnybe hozva ezzel 

a mintafajt. SRYGLEY (2004) lepkefajok repülését hasonlította össze energetikai szempontból. A 

mérgező lepkék, és mimikrit mutató utánzataik jellemzően lassú szárnycsapásokkal repülnek. Ez 

energetikailag költséges és kevéssé hatékony, de elősegíti, hogy a ragadozó madarak akár repülés 

közben is észlelhessék és felismerjék a rovar figyelmeztető mintázatát. A ragadozó támadásakor a 

mérgező mintafajt megvédheti kellemetlen íze, viszont az utánzat már csak a sebességében 

bízhat. Ez a jelenség az utánzatokat evolúciós válaszút elé állítja, ami e taxonokat a tökéletesebb 

mimikri vagy a gyorsabb repülés kialakulása irányába szelektálja, attól függően, hogy melyik 

megoldás nyújt nagyobb védettséget a ragadozókkal szemben. 

A mimikri célja legtöbbször a ragadozó elkerülése. Ennek ellenére előfordulnak olyan esetek 

is, amikor a predátor alkalmazza a figyelemelterelő hasonulás stratégiáját. Támadó mimikrinek 

nevezzük a hasonulás azon formáit, melyek során a ragadozó egy veszélytelen faj megjelenését, 

viselkedését utánozza, és ennek segítségével cserkészi be áldozatát.  A tisztogatóhal (Labroides 

dimidiatus) az Indiai- és a Csendes-óceán korallzátonyain fordul elő, és az itt élő nagyobb testű 

halakon élősködő parazitákat fogyasztja. A fűrészesfogú nyálkáshal (Aspidontus taeniatus) a 

tisztogatóhalat nem csak morfológiailag, de mozgását tekintve is meglehetősen pontosan 

utánozza. A nagytestű fajok a nyálkáshalat közel engedik magukhoz, azonban e ragadozó a 

paraziták eltávolítása helyett az áldozat valamely puhább testrészéből, például a kopoltyújából 

vagy az uszonyából harap ki egy darabot, majd ezt követően elmenekül. KUWAMURA (1983) 

felmérése szerint azonban a támadó mimikri nem feltétlen helytálló magyarázat a két halfaj 

hasonlóságára. Eredményei szerint az fűrészesfogú nyálkáshal elsősorban ikrával és 

gerinctelenekkel táplálkozik, fő táplálékát nem a nagyobb testű fajokból kiszakított hús képezi. 

Feltételezése szerint e faj a tisztogatóhallal mutatott hasonlósága inkább a ragadozó-elkerüléssel 
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állhat összefüggésben, mivel ez utóbbiakat a korallszirt nagytestű halai nem fogyasztják. Ez 

esetben a fűrészesfogú nyálkáshalnál nem támadó, hanem Bates-féle mimikrit lehet megfigyelni. 

A támadó mimikri gyakoribb típusa, amikor a ragadozó csak bizonyos részleteiben, illetve 

viselkedésében hasonul a préda számára veszélytelennek, vagy éppen vonzónak tűnő dolgokra. 

Ilyen jelenség a horgászhal-alakúak (Lophiiformes) közé tartozó fajok világító csali-nyúlványa, 

illetve az ugrópókok (Portia) rendkívüli hálórezgető vadászmódszere. Egyes Portia-fajok más, 

hálószövő pókokra vadásznak, mégpedig úgy, hogy áldozatukat a háló rezgetésével maguk 

közelébe csalják, majd lerohanják. Az ugrópók próba-szerencse módszerrel tanulja meg, hogy 

milyen típusú hálórezgetés a leghatékonyabb a zsákmány odacsábításához. A Portia először 

mindenféle rezgéssel igyekszik magára vonni a háló birtokosának érdeklődését, majd figyelve a 

zsákmány reakcióját, egyre tökéletesíti a megtévesztő mozgásokat. A Portia-fajok ezzel a 

technikával akár 40% sikerességet is elérhetnek (JACKSON és WILCOX (1993). 

 

 
 

3.1.6. Csoportos védekezés 

 

Az egyed által alkalmazható védekezési formák jó része rendelkezésre áll a társas fajok 

esetében is. A csoportos életmód a ragadozó-elkerülés terén minőségi különbséget jelenthet, 

mivel a sok egyed közelsége lehetővé teszi új funkciók megjelenését is. Egy csoport tagjai 

eredményesebben élhetik túl a ragadozó támadását, ha 

 

1. a préda csoportossága nehezíti meg a zsákmányolást;  

2. specifikus, a társas fajokra jellemző ragadozó-ellenes viselkedéselemek jelennek meg. 

 

3.1.6.1. Felhígulási hatás 

 

A csoportba tömörülésből adódó legelemibb, a predáció túlélését fokozó hatás alapja, hogy a 

potenciális prédaállatok számának növekedésével az egy egyedre irányuló támadás valószínűsége 

csökken (l. önző csorda elmélet, VII.2.1.1.2.). Ehhez azonban az alábbi feltételeknek is 

teljesülniük kell.  

 

1. A ragadozó egyesével fogja el a zsákmányt; 

2. A predátor csak véges számú zsákmányt ejthet egy-egy támadássorozat folyamán; 

A támadó mimikri 

 

A támadó mimikri talán legmeghökkentőbb példáját a krokodiloknál (Crocodilia) 

figyelték meg. Egy indiai (mocsári krokodil, Crocodylus palustris) és egy amerikai 

(csukaorrú aligátor, Alligator mississippiensis) fajnál is kimutatták, hogy ezek a vízi 

nagyragadozók a hátukon, illetve fejükön ágakat egyensúlyozva lebegnek, majd a rájuk 

szálló madarakat, jellemzően gémféléket (Ardeidae) elkapják. Ez a viselkedés azonban 

csak a madarak fészekrakási időszakában jellemző (DINETS és mtsai 2015). A 

krokodilfélék a madarak számára vonzó fészekanyag-lelőhelynek álcázzák magukat, és ez 

a megtévesztő viselkedés értelemszerűen csak akkor lehet eredményes, amikor a madarak 

ágakat keresgélnek. 
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3. A prédaegyedek megközelítőleg egyformán vonzóak a ragadozó számára. 

 

Logikus feltételezés, hogy a nagyobb csoportokba tömörülő prédaállatok a ragadozók számára 

is vonzóbb támadási lehetőséget kínálnak. Például az afrikai szavannákon hatalmas csordákban 

mozgó gnúkat (Connochaetes taurinus) sok ragadozó követi. Kérdés, hogy a csoportosulás miatt 

megnövekedő predációs veszély nem írja-e felül a felhígulási hatás jelentette előnyöket. WATT és 

mtsai (1997) ebihalakat vizsgáltak, amelyeket különböző méretű csoportokban, úszó arénákban 

helyeztek el. A zsákmányállatok mellé ragadozó halakat (háromtüskés pikó, Gasterosteus 

aculeatus) helyeztek el úgy, hogy ne fogyaszthassák el az ebihalakat, ugyanakkor a támadások jól 

számlálhatóak legyenek. A vizsgálat kimutatta, hogy ha az ebihalak egyedszáma a csoportban 

magasabb volt, a halak többször rohamozták őket, az egyedre számolt támadási ráta azonban 

ennek ellenére is csökkent. A kísérlet eredményei szerint a létszám növelése a felhígulási hatás 

miatt még akkor is előnyös az egyed számára, ha a csoport a nagysága miatt hátrányt szenved, 

mert többször támadja meg a ragadozó. 

 

3.1.6.2. Figyelemmegosztás (megnövekedett figyelem) 

 

A csoport tagjainak felderítő viselkedése megkönnyíti a közelgő ragadozó észrevételét („több 

szem, többet lát”). Mivel az egyedek felderítő tevékenysége bizonyos mértékig összeadódik, a 

társas egyedeknek még akkor is kevesebb időt kell kémleléssel tölteniük, ha a csoportban nincs 

külön őrszem funkciót ellátó fajtárs. DEHN (1990) modellkísérletei alapján kisebb csoportnál 

inkább a figyelem megosztása, míg magasabb egyedszám mellett sokkal inkább a felhígulási 

hatás képezi a ragadozó-elkerülés gerincét. Még az igen nagy csoportoknál is megfigyelhető 

ugyanakkor, hogy ha az egyedek akár csak minimális időt is töltenek a ragadozók utáni 

kémleléssel, a predátorok sikeressége egészen alacsony szintre csökken. 

A figyelem megosztásával az egyed további előnyökre is szert tesz. A legtöbbször csoportosan 

élő üregi nyulak (Oryctolagus cuniculus) például kevesebb időt töltenek megfigyeléssel, és 

többet a legeléssel, illetve messzebbre távolodnak el a védelmet jelentő bokroktól, ha az egymás 

közelében tevékenykedő egyedek száma növekszik. A jelenség magyarázata e megfigyelés 

alapján nem kizárólag a figyelemmegosztás mechanizmusa lehet, mert a nyulak pusztán a fajtárs-

létszám növekedésére is reagálhatnak a táplálkozás során mutatkozó merészebb viselkedéssel. 

Egyes szerzők arra figyelmeztetnek, hogy csak részletes vizsgálatokkal lehetne ilyen esetekben a 

különféle hipotéziseket szétválasztani (ROBERTS, 1996). 

A rajban élő fürge cselléken (Phoxinus phoxinus) is vizsgálták a ragadozó-elkerülés és a 

csoportméret közötti összefüggés. Legkevesebb három, de legfeljebb 20 cselléből álló 

csoportoknak etetőben élelmet adtak, majd megfigyelték, hogy mi történik egy messzebbről 

indított csukamakett megjelenésekor. A kis rajok csak később vették észre a ragadozót, ekkor 

viszont szinte azonnal abbahagyták az evést. A nagy rajok gyorsabban reagáltak, de csak 

fokozatosan hagytak fel a táplálkozással, és néhány egyedenként elhagyva a csoportot derítették 

fel a csukát (MAGURRAN és mtsai, 1985). A cselléknél a megnövekedett figyelem két előnyös 

hatása is érvényesül. 

 

1. A nagyobb csoport hamarabb észlelte a veszélyt; 

2. A halak több időt tudtak táplálkozással tölteni. 
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A ragadozók elleni, a figyelem-megosztáson alapuló védekezés során elméletileg felmerülhet 

a potyázó viselkedés is (l. VII.2.2.2.2.). A csoportban lehetnek olyan egyedek, amelyek 

egyáltalán nem lesik, hogy jön-e ragadozó, míg mások figyelnek. A figyelő egyedek folyamatos 

jelenléte biztosítja a csoport állandó védettségét. Ezt elősegítheti, ha az egyedek nem csak a 

ragadozókat, hanem egymást is figyelik. Degukkal (Octodon degus) folytatott terepi vizsgálatok 

alapján azonban erre nem sikerült bizonyítékot találni. A csoport összesített védekezési ideje 

nagyobb egyedszám mellett növekedett, annak ellenére, hogy az állatok egyesével kevesebb időt 

töltöttek figyeléssel, ami a figyelem-megosztás elméletét igazolja. Az egyedek nem hangolták 

össze a figyelő viselkedésüket, és arra sem utalt semmi, hogy a deguk ellenőriznék társaik 

éberségét (EBENSPERGER és mtsai, 2006). 

 

3.1.6.3. Vészjelzések 

 

Az előbb tárgyalt figyelem-megosztás feltételezi, hogy a csoporttagok mindegyike részt vesz a 

ragadozó-felderítésben, így az egyes egyedeknek kevesebb időt kell ezzel tölteniük. A több szem 

többet lát elv érvényesüléséhez további két feltételnek kell teljesülnie (LIMA, 1995). 

 

1. A felfedezett ragadozóról minden egyed értesül; 

2. Az egyedek figyelik egymást, hogy észrevegyék, ha valamelyik csoporttárs a ragadozó 

észlelésének viselkedési jeleit mutatja. 

 

Evolúciós értelemben az előzőek alternatíváját jelenti a ragadozó-specifikus vészjelzések 

megjelenése, amelyekkel a csoporttagok a ragadozó észlelésekor elméletileg könnyebben 

riaszthatóak. Kétféle ragadozó-specifikus vészjelzés létezik.  

 

1. A ragadozó támadását követő vészjelzés  

 

E típus legismertebb példája az elsősorban vízi szervezeteknél leírt vészferomonok hatása. 

Ezek bőrmirigyekben termelődő és sérülés hatására felszabaduló specifikus vegyületek, amelyek 

a közelben tartózkodó fajtársaknál védekező viselkedést váltanak ki. Vészferomonok 

előfordulnak például a rajban élő pontyféléknél (Cyprinidae) és gébféléknél (Gobiidae), 

melyeknél ezek hatására a közelben tartózkodó egyedek felhagynak a táplálkozással és összébb 

tömörülnek. LEVESLEY és MAGURRAN (1988) vizsgálatai alapján a különböző populációk 

eltérnek a vészferomonra való érzékenység szempontjából. E vegyületek elsősorban az olyan 

vizekben élő populáció esetében hatékonyak, amelyekben a faj természetes ragadozói is 

előfordulnak. CHIVERS és SMITH (1995) azt is kimutatták, hogy a ragadozó halakat kémiai úton 

felismerő csellék elsősorban nem a ragadozó szagára, hanem az általa elfogyasztott fajtársaikból 

származó, és akár a predátor metabolizmusán keresztül a vízbe ürülő vészferomonra reagálnak. 
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2. A ragadozó-észleléskor adott jelzés 

 

Az előzőekben ismertetett kémiai szignálok mellett a legtöbb taxon esetében belül léteznek a 

ragadozó észlelésekor leadott, gyakran akusztikus figyelmeztető jelzések is (l. VIII.2.). Ezek 

származhatnak bármely, a ragadozót észlelő csoporttagtól, illetve az őrszemtől is. Ilyen jelzések 

jellemzőek például a prérikutyákra (Cynomis spp.) vagy az ürgékre (Spermophilus spp.) is. Az 

őrszemek a csoport olyan tagjai, amelyek egy adott időszakban kizárólag a ragadozók esetleges 

megjelenését figyelik, míg a többiek pihennek, táplálkoznak. E jelzésekre vonatkozóan felmerül, 

hogy valójában milyen információt szolgáltatnak a ragadozóról, illetve a csoport és annak egyes 

egyedei számára mennyiben előnyös vagy hátrányos ez a jelzőrendszer. 

A vészjelzések kialakulása evolúciós szempontból fontos kérdéseket vet fel, hiszen egyed-

alapú szelekciót feltételezve egy, a prédát feltűnővé tevő viselkedés megjelenése (az 

aposzematikus jelzések kivételével) nem tűnik logikusnak. A jelenség adaptivitására SHERMAN 

(1977) a következő öt hipotézist állította fel, amelyek részben egyed (1-2.), részben pedig a 

rokonszelekción (3.) alapulnak. Elképzelhetőek azonban olyan esetek is, amikor a vészjelzésből 

származó előny egyik előbbi magyarázatra sem vezethető vissza (4-5). 

 

1. A vészjelzés átirányítja a ragadozó figyelmét egy másik prédára. Eme elképzelés szerint a 

vészjelzés önző viselkedés, amellyel révén a jelző egyed a saját túlélését biztosítja úgy, 

hogy a predátor inkább a felriasztott csoporttársak közül fog zsákmányolni. Az elmélet 

alapján a jelző egyedet kisebb százalékban éri támadás, mint a nem jelzőket. 

2. A vészjelzés leállítja, elriasztja a ragadozót. Ebben az esetben a jelző egyed saját 

veszélyességének, vagy a meglepetésszerű támadás észlelésének jelzésével kényszeríti a 

ragadozót a támadás félbeszakítására. Elméletileg nem zárható ki, hogy a csoporttársak 

észleljék és kihasználják az ilyen típusú jelzéseket, ebben az esetben nem beszélhetünk 

szűken értelmezett vészjelzésről. 

3. Rokonok életben maradásának támogatása. E hipotézis szerint a jelző egyed a vészkiáltás 

leadásával tényleges kockázatot vállal, mert a feltűnő viselkedés miatt nagyobb eséllyel 

A kétéltűek vészferomonjai 

 

A vészferomonok ragadozó-támadás hatására a kétéltűek vízben élő lárváiból is 

felszabadulhatnak. A sérült fajtársból származó kémiai ingerek hatására az ebihalak 

növelik úszási sebességüket és menekülni kezdenek. Kísérletesen igazolható, hogy az ilyen 

tapasztalattal rendelkező varangy-ebihalak nehezebben esnek áldozatul a ragadozóknak 

(HEWS, 1988). Az ebihalakból a vízbe jutó kétéltű-vészferomon járulékos előnye, 

hasonlóan a kifejlett varangyok (Bufo spp.) toxikus bőrváladékának védő funkciójához a 

ragadozót irritáló hatás is lehet. A kétéltű-lárvákból felszabaduló vészferomon erősen 

fajspecifikus hatású. HAGMAN és SHINE (2008) ausztráliában idegenhonos agavaranggyal 

(Bufo marinus) végzett vizsgálatai során megállapította, hogy az ezek ebihalaiból sérülés 

hatására felszabaduló anyagok nem voltak hatásossal az őshonos taxonok lárváinak visel 

viselkedésére. Eredményeik alapján ezek a vegyületek felhasználhatóak lehetnek az 

invazív fajok visszaszorítására. 
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esik áldozatul a ragadozónak, mintha nem jelzett volna. A vészjelzés ugyanakkor növeli a 

csoporttársak életben maradásának esélyét. Egy ilyen rendszer általában akkor maradhat 

fenn, ha az előnyhöz juttatott csoporttársak rokonságban állnak a jelző egyeddel 

(kiterjesztett rátermettség). Rokonszelekciós keretek között a vészjelzés önzetlen 

viselkedésnek is tekinthető (altruizmus), hiszen a jelző egyed kockázatot vállal, míg a 

közvetlen haszonban a csoporttársak részesülnek. 

4. A ragadozó ismételt visszatérésének megelőzése. Ha a vészjelzés következtében a 

zsákmányállatok éberré válnak, s emiatt a ragadozó sikeressége csökken, előfordulhat, 

hogy a predátor ritkábban keresi fel a sikerrel kevésbé kecsegtető helyszínt. E hipotézis 

szerint a vészjelzés kialakulása az egyed-alapú szelekciótól függetlenül is előnyös lehet 

olyan ragadozók ellen, amelyek tanulnak a sikertelen próbálkozásokból. Ez elsősorban 

akkor lehetséges, ha a prédafaj egyedei huzamosabb ideig tartózkodnak ugyan azon a 

területen. 

5. Kölcsönös vészjelzés. Sem rokon-, sem csoportszelekció feltételezésére nincs szükség 

azokban az esetekben, amikor a jelző egyed számíthat arra, hogy megsegített társai a 

jövőben ugyancsak adnak vészjelzést a ragadozó észlelésekor. Ez a kölcsönös altruizmus 

csak olyan esetekben lehet stabil stratégia, ha a résztvevők többsége nem csal, és a 

viszonosság potenciális létrejöttét egyéb tényezők is támogatják (például hosszú életű 

egyedek, egyedi felismerés, hosszabb együtt-tartózkodás, stb.). 

 

A következő szempontokat kell figyelembe venni, hogy meghatározhassuk a vészjelzés kinek 

a részére lesz adaptív: 

 

1. Rokonok-e a vészjelzést adó egyed körül található fajtársak vagy sem; 

2. Mely egyedek vannak fokozott veszélyben a ragadozó-támadások esetén akkor, ha van 

vészjelzés, illetve amikor nincs; 

3. Megfigyelhető-e kölcsönösség a vészjelző egyedek között; 

4. Befolyásolja-e a ragadozó abszolút sikerességét a vészjelzés megléte vagy hiánya. 

 

A rokonszelekciós elmélethez jó példát kínálnak a társas prérikutyák (Cynomys ludovicianus). 

E rágcsálók olyan kolóniákban élnek, ahol a fiatal nőstények jellemzően a születési helyükön 

maradnak, míg a hímek elvándorolnak, és egy másik csoporthoz csatlakoznak. Ebből kifolyólag e 

faj kolóniáiban a nőstények közelebbi rokonok egymással, mint a velük élő hímek. 

Feltételezhető, hogy ilyen esetben a több rokonnal rendelkező nőstényeknek éri meg riasztania a 

többieket. Terepi kísérletek (HOOGLAND, 1983) szerint a felnőtt nőstény kolóniatagok 

megbízható vészjelzőnek számítanak, míg a kifejlett hímeknél a jelzési hajlandóság erősen függ 

attól, hogy mennyi rokonuk él a közelben. 

Érdekes kérdés, hogy mi alapján kerülnek kiválasztásra az őrszemek azoknál a fajoknál, ahol 

ilyen kijelölt egyedek figyelnek a csoport biztonságára. A szurikátáknál (Suricata suricatta) 

ebben valószínűleg az egyedek jóllakottsága játszik döntő szerepet. Ha egy egyed elegendő 

táplálékot fogyasztott, nagyobb valószínűséggel vállalja az őrszem feladatát. Az őrködés során 

ezek az egyedek számukra is megfelelően biztonságos helyről figyelik a csoport környezetét, és a 

ragadozók észlelésekor vészjelzést adnak. Ezt a feltételezést CLUTTON-BORCK és mtsai (1999) 

kísérletesen is igazolták. Ha mesterségesen megnövelték a csoport élelem-ellátását, az egyes 

egyedek őrködő viselkedésben való részvételének valószínűsége is megemelkedett. 
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Vajon a különböző fajok vészkiáltása tartalmaz-e információt a predátor típusára vonatkozóan, 

illetve milyen mértékben függ kizárólag a jelzést adó egyed belső állapotától (izgatottságától, 

félelmétől)? A ragadozó-specifikus vészjelzések megjelenése azoknál a fajoknál adaptív, 

amelyeket többféle típusú predátor veszélyeztethet, és ellenük különböző típusú menekülési 

viselkedés bizonyul hatékonynak. Ezeknél a prédafajoknál kialakulhatnak úgynevezett 

funkcionális referenciális vészjelzések, amelyek függetlenek az egyed belső állapotától, így 

információtartalmuk elsősorban a ragadozó jellegére (fajára) vonatkozik. FISCHER és mtsai 

(2001) vizsgálatai szerint ez azonban nem elégséges feltétele a referenciális jelzések 

kialakulásának. Előfordulhat ugyanis, hogy a különféle ragadozók a zsákmány félelmi állapotát 

eltérő mértékben emelik, és e belső állapotbeli különbségek a vészkiáltásokban is 

megnyilvánulnak. Így az eltérő jelzések különböző menekülési reakciókat váltanak ki a 

vészkiáltást érzékelő egyedekből, annak ellenére, hogy e szignálok közötti különbségek 

kialakulását az azokat adó egyedek belső állapota befolyásolja. 

A vészkiáltások referenciális jellegének kimutatásához a következő kérdésekhez kell kísérleti 

adatokat gyűjteni. 

 

1. Kontextus specifikusak-e a jelzések, azaz az egyes kiáltások csak bizonyos zsákmányolási 

típushoz tartozó predátor megjelenésekor hangzanak-e el? 

2. Több akusztikai paraméter tekintetében is eltérőek-e a jelzések? 

3. Eltérő, illetve a ragadozó elkerüléséhez megfelelő reakciót váltanak-e ki a különféle 

jelzések a csoporttársakból? 

4. Azonos-e a jelző egyed belső állapota (izgatottsága, félelme) a különböző ragadozók 

megpillantásakor? 

 

A tárgyban folytatott kutatások alapján valószínűsíthető, hogy több állatfaj vészkiáltásai 

rendelkeznek referenciális jelleggel. A szavanna cerkófmajmok egyik fajánál (Chlorocebus 

pygerythrus) három ragadozótípusra (kígyó, madár, leopárd) találtak jellemző vészkiáltásokat 

(SEYFARTH és mtsai, 1980), míg a házi tyúknál (Gallus g. domesticus) a kakasok vészjelzései a 

földön illetve a levegőben megjelenő ragadozókra utalnak (EVANS és mtsai, 1993). 

 

3.1.6.5. Csúfolódó viselkedés 

 

A kiszemelt zsákmány esetenként szembeszállhat a rá támadó ragadozóval, és színlelt, vagy 

valódi küzdelem révén megkísérelheti elriasztani vagy legyőzni azt. Előfordulnak azonban olyan 

esetek is, hogy a prédafaj egyedei a ragadozót olyankor támadják meg, amikor az nem mutat 

vadászó viselkedést. Az úgynevezett csúfolódó viselkedés során fizikai interakcióra rendszerint 

nem, csupán zaklató rácsapásokra és hangadásra kerül sor. A csúfolódás további jellegzetessége, 

hogy rendszerint egy egyed kezdi el, majd egyre több fajtárs csatlakozik hozzá. 

Ez a viselkedés nem veszélytelen, mert a ragadozó gyakran elkapja és elpusztítja a csúfolódó 

egyedet. Arra a kérdésre, hogy mi lehet az előnye és evolúciós háttere egy ilyen szélsőséges 

viselkedésnek több, egymást ki nem záró hipotézist is felállítottak. Ezek között említhető a 

ragadozó összezavarása, a vadászat meghiúsítása, a csoporttársak riasztása, illetve a naiv 

csoporttársak (fiatal rokonok) hozzásegítése olyan tapasztalatokhoz, amelyek számukra a 

ragadozók felismerését megkönnyítik. Az utóbbi hipotézist igazolandó, CURIO és mtsai (1978) 

feketerigókat (Turdus merula) a csúfolódó viselkedés révén olyan új tárgyak elkerülésére 
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tanítottak, amelyek teljesen ártalmatlanok voltak. A rigókat egyesével helyezték el úgy, hogy 

minden naiv állat láthatott vagy hallhatott egy tapasztalt fajtársat, illetve egy új tárgyat (például 

egy üres palackot). A tapasztalt rigónak igazi predátort mutattak, amely ki is váltotta a csúfolódó 

viselkedést. A naiv egyed a ragadozót nem érzékelhette, de társa riasztását hallotta, illetve ezzel 

egyidőben látta az ártalmatlan tárgyat is. Egy idő után a naiv megfigyelőből az ártalmatlan tárgy 

is kiváltotta a csúfoldódó viselkedést. 

A csúfolódó hangok referenciális jelentést is közvetíthetnek a ragadozóról a fajtársak számára. 

Az északi szajkó (Perisoreus infaustus) különböző kiáltások hallatása mellett zaklatja a ragadozó 

madarakat, attól függően, hogy azok éppen pihennek, cserkésznek, vagy támadnak (GRIESSER, 

2008). Ebben a tanulmányban mutatták ki először, hogy a referenciális jelzések nemcsak a 

ragadozó-típusáról, hanem a predátor viselkedéséről is szolgáltathatnak információkat. 
 

 
 

3.2. A ragadozó-elkerülés egyedfejlődése 

 

Az eddigi fejezetekben bemutatott védekező viselkedésformáknál feltételeztük, hogy a 

veszélyt jelentő ragadozót, illetve annak támadását a prédaegyedek felismerik, és ennek 

megfelelően reagálnak. A ragadozó-elkerülés hatékonysága azonban az öröklött tényezőkön túl 

egyéni vagy szociális tanuláson alapuló tapasztalatszerzés függvénye is lehet, így fontos kérdés, 

A csúfolódó viselkedés 

 

A csúfolódó magatartás során az egyedek olyankor is megközelítik a ragadozójukat, 

amikor az éppen nem támadja őket. A csúfolódás többnyire hangoskodásból, színlelt, 

illetve ritkán valós támadásokból áll, és jellemzően egyre több állat csatlakozik a kórus 

hoz. A csúfolódás egyik feltételezett funkciója az, hogy közben az egyedek részletes 

ismereteket szerezhetnek a veszélyes ragadozókról, azok viselkedéséről és tartózkodási 

helyéről.  

Képesek-e az egyedek megtanulni az egyes ragadozók ismertetőjegyeit azok 

veszélyességének függvényében? 

SWIFT és MARZLUFF (2015) kísérletében amerikai rövidcsőrű varjakat (Corvus 

brachyrhynchos) vizsgált több olyan helyszínen, ahová az állatokat előzőleg etetéssel 

odaszoktatták. Az előkészítést követően a különböző helyszínekre egy asszisztenst 

állítottak, aki kitömött varjút, illetve egy kitömött galambot tartott a kezében és élethű, 

más-más személyt mintázó gumimaszkot viselt. 

A varjak csúfolódó viselkedéséből kiderült, hogy az állatok ezt követően még hat héttel 

később is emlékeztek arra a maszkra, amelyet az adott helyszínen a varjútetemet tartó 

asszisztens viselt. A kérdéses maszkot hordó embert sokkal erőteljesebben csúfolták, 

illetve jelenlétében nem szálltak le a közelben. A galambtetemet tartó asszisztensre 

jellemző maszk viszont nem váltott ki elkerülést, vagy csúfolódást a varjakból.  

A vizsgálatok eredményei arra utalnak, hogy a varjak különleges jelentést 

tulajdoníthatnak egy elpusztult fajtárs látványának, annak ellenére, hogy a kitömött egyed 

pusztulását nem láthatták, csak a tetemét figyelhették meg egy ember (új ragadozó) 

közelében. A csúfolódó magatartás egyszerre jó indikátora a predátor felismerésének és 

forrása a predátorról szerezhető ismereteknek. 
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hogy melyek azok a jelek, amelyek alapján egy zsákmányfaj egyede eldönti, hogy potenciálisan 

veszedelmes ellenféllel áll-e szemben. Ugyancsak lényeges kérdés, hogy miképp módosul az 

egyedek védekező viselkedése az egyedfejlődés során. 

 

3.2.1. Kulcsingerek szerepe a ragadozók felismerésében 

 

Az egyedfejlődés korai szakaszában szinte kizárólag az öröklött ragadozó felismerő- és 

elkerülő-képesség jelent segítséget a túléléshez, hiszen a fiatal egyedeknek még nincs elegendő 

alkalmuk a tapasztalatszerzésre. A fajok zöme esetében a predációs kockázat épp a fiatalok 

esetében különösen magas, és magas mortalitási rátához vezet. 

Az öröklött ragadozó-elkerülés alapját általában specifikusan a predátorokra jellemző 

kulcsingerek felismerése képezi. A gerinces ragadozókra általában jellemző az előre néző 

szempár, így a páros vízszintes szemfoltok sok taxon egyede számára egy ragadozót jelző 

kulcsingert jelentenek. 

 

 
 

3.2.2. A ragadozó-elkerülő viselkedés egyedfejlődése 

 

A ragadozók általában a könnyen elejthető zsákmányt keresik, így jellemzően a prédafaj fiatal, 

fejletlen egyedeit zsákmányolják nagyobb arányban. Egy Új-Zélandon készült felmérés szerint a 

Kulcsingerek a ragadozó-felismerésben 

 

Az öröklött ragadozó-felismerő képesség olyan kulcsingereken alapul, amelyek nagy 

valószínűséggel utalnak specifikusan a predátorokra (CURIO, 1995). A páros vízszintes 

szemfolt-konfiguráció számos taxonnál képez ilyen kulcsingert, melynek hátterében 

valószínűleg az áll, hogy a vizuális alapon vadászó gerinces ragadozókra általánosan 

jellemző az előre néző szempár. CSÁNYI (1985) vizsgálatai során a felnőtt 

paradicsomhalak (Macropodus opercularis) nemcsak menekülő, hanem élénk felderítő 

viselkedést is mutatnak veszélyesnek látszó ragadozó-makettek láttán, főként akkor, ha 

azokon vízszintesen álló szempár volt látható.  

A paradicsomhalakkal folytatott további tanulmányok során kiderült, hogy a vízszintesen 

elhelyezett két szemfoltot viselő ragadozó-makettre mutatott elkerülő reakció a 

paradicsomhal ivadékoknál a 15. és 20. nap között már megjelenik. A fiatal egyedek ebben 

az életkorban már önállóan úszkálnak, és pigmentációjuk is megjelenik, így a ragadozók is 

könnyebben észlelik őket. MIKLÓSI és mtsai (1997) kísérletükben paradicsomhal ivadékok 

ragadozó-elkerülő magatartását vizsgálták. Ha a fiatal állatokat nagy egyedsűrűségű 

nevelőmedencében tartották, ahol sok fajtársukat láthatták, akkor a ragadozó-elkerülő 

reakció 25 napos korukra eltűnt. Ha viszont kis egyedsűrűség mellett nevelték őket, akkor 

továbbra is elkerülték a két szemfoltos ragadozó makettet. Az eredmények értékelésénél 

azonban figyelembe kell venni, hogy a paradicsomhalak természetes körülmények között 

nem élnek rajban, ezért a tapasztalt habituáció a szemek látványához kísérleti 

műterméknek tekinthető. Ez a jelenség nagy valószínűséggel nem menne végbe olyan 

halfajok ivadékainál, amelyek a természetben is rajokat alkotnak. 
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fészket elhagyó fiatal üregi nyulak (Oryctolagus cuniculus) 50%-a válik a ragadozók áldozatává 

14 hetes koruk elérése előtt (ROBSON, 1993). 

Miként alakul ki a kifejlett egyedek hatékonyabb ragadozó-elkerülő viselkedése? Az üregi 

nyúlnál ebben a tanulásnak lehet fontos szerepe. Minél több támadást él túl egy egyed, annál 

ügyesebb lesz a következő alkalommal (VITALE, 1989). Az üregi nyúlnál nem ismert, hogy az 

egyedek a ragadozókra vonatkozó ismereteket fajtársak megfigyelése révén sajátítanák el. Az 

üregi nyulak egyedi alapon, próba-szerencse módszerrel tanulnak. Ez azonban meglehetősen 

költséges, hiszen a sikertelen próbálkozás az egyed pusztulásával járhat. A ragadozó-elkerülés 

egyedfejlődésében a szociális tanulás is szerepet játszhat. Ilyen például a korábban említett 

csúfolódó viselkedés, amely során a tapasztalt egyedek akciójához csatlakozó fiatalok 

megtanulhatják a veszélyes predátorok felismerését. 

A ragadozó-elkerülő képesség egyedfejlődése egyes esetekben külső tapasztalatok nélkül, az 

érés (maturáció) révén is végbemegy. Ennek bizonyítására laboratóriumi körülmények között 

házinyulakat (Oryctogalus cuniculus var. domestica) teszteltek különféle légi, illetve földi 

ragadozók kitömött makettjeivel és ártalmatlan kontroll-tárgyakkal. A fiatal, nagyjából 

kéthónapos állatok a ragadozó makett típusától függetlenül minden esetben hasonló elkerülő 

reakciót mutattak. A kifejlett nyulak védekező reakciója azonban már eltérő volt attól függően, 

hogy egy kitömött rókát vagy egy héját láttak (PONGRÁCZ és ALTBÄCKER, 2000). Mivel a fiatal 

és a kifejlett nyulak a ragadozókra nézve egyaránt naivak voltak, hiszen a kísérlet időpontjáig 

csak a fajtársaikkal és gondozóikkal találkoztak, úgy tűnik, hogy a hatékonyabb, felnőttkori 

elkerülő viselkedés tapasztalatszerzés nélkül, éréssel jött létre az egyedfejlődésük során (14. 

ábra). 

 

 
 

14. ábra: A ragadozókra nézve naiv, 

felnőtt házi nyulak (Oryctogalus 

cuniculus) reakciója vörös róka, 

illetve héja mozgatott és mozdulatlan 

makettjeire. A nyulak kizárólag a 

róka-makett irányában mutattak 

szimatolást, viszont már a 

mozdulatlan héja láttán is hosszabb 

időszakokat töltöttek mozdulatlanná 

dermedve (PONGRÁCZ és 

ALTBÄCKER, 2000). 
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Kérdések 

 

1. Mely élőlények tekinthetők funkcionális-mechanikus szempontból ragadozónak, és mi 

az a három szempont, ami szerint tovább csoportosíthatók? 

 

2. Ismertesse példák segítségével, hogyan működik a kontúrtörés mechanizmusa ragadozó-

elkerülés során. 

 

3. Mi a fő oka annak, hogy az átlátszóság csak vízben élő fajokra jellemző védekezési 

módszer? 

 

4. Milyen módszerekkel tudják egyes lepkefajok, illetve a lepkék hernyói elkerülni a 

zsákmányul esést? 

 

5. Miképpen igazolható az aposzematikus küllemre adott elkerülő reakció genetikai 

meghatározottsága? 

 

6. Ismertessen olyan hipotéziseket, illetve kísérletes megközelítést, melyek az 

aposzematikus kinézet evolúciós eredetét vizsgálják. 

 

7. Hogyan „működik” a hamis fej, illetve az elterelő célú szemfolt? 

 

8. Miként igazolható, hogy az autotómia és a holtnak tettetés valóban adaptív védekezési 

módszer? 

 

9. Mi lehet a funkciója a gazella pattogó magatartásának? Milyen eredményeket hoztak az 

erre irányuló vizsgálatok? 

 

10. Milyen módon segítheti elő a csoport létszámának növekedése a ragadozó elkerülést? 

 

11. Ismertesse azokat a hipotéziseket, amelyekkel a vészjelző magatartás kialakulása 

indokolható. 

 

12. Milyen feltételeknek kell teljesülni ahhoz, hogy a vészjelzések (funkcionális) 

referencialitásáról meggyőződhessünk? 

 

13. Hogyan igazolható, hogy a fiatal nyulak ragadozó-elkerülő magatartása még nem olyan 

kifinomult, mint a kifejlett egyedeké? 
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Rövid összefoglaló  
 

A csoportos életmód megjelenése az állatvilágban gyakori jelenség. A csoportos viselkedés 

szerepe nagy jelentőséggel bírhat például a ragadozók elleni védekezésben, a párválasztásban 

és az utódgondozásban, valamint a táplálkozás is. Mivel e viselkedés eltérő célokból és 

egymástól sokszor jelentősen különböző taxonnál is megjelent, a csoportok is nagyon 

sokfélék lehetnek. E csoporttípusok méretük és komplexitásuk tekintetében is jelentősen 

különbözőek lehetnek, hiszen értendők például az alacsonyabbrendű állatok telepei, de a 

sokkal összetettebb rovarállamok is. 

A csoportos életmód kialakulására és fennmaradására két fő hipotézis létezik. A 

funkcionális megközelítés azt feltételezi, hogy az állatcsoportok akkor jönnek létre, amikor az 

azokat alkotó egyedek számára e viselkedésből adódó előnyök meghaladják az abból 

származó hátrányokat. A modernebb melléktermék hipotézis szerint azonban a csoportok 

kialakulása csak az egyedek viselkedési döntéseinek járulékos következménye. E fejezetben 

az állatok csoportos viselkedéseinek különböző aspektusait e két megközelítésen keresztül 

mutatjuk be. 

 

1. Bevezetés 

 

Sok állatfaj egyedei alkotnak csoportokat, melyek méretük, időbeli állandóságuk, 

szerkezetük, illetve kialakulásuk háttere szempontjából egymástól rendkívül különbözőek 

lehetnek. A szexuálisan szaporodó taxonok egyedei a nászidőszakban párt választanak, és ez a 

két állat tulajdonképpen már egy, legalább a párosodás, illetve az utódgondozás ideje alatt 

fennálló, kéttagú csoportot alkot. Ilyen kéttagú csoportokat képeznek például a párban élő 

bütykös hattyúk (Cygnus olor) vagy a fehér gólyák (Ciconia ciconia). Más taxonok azonban 

sokszor rendkívül látványos méretű csoportokba tömörülnek, mint a meglehetősen bonyolult 

szerkezettel is rendelkező államalkotó rovarok kolóniái, amilyen például a házi még (Apis 

mellifera). De ilyenek a vizes élőhelyeken a nászidőszakban gyülekező kétéltűek, például az 

ilyenkor nagy tömegben gyülekező, és látványos színezetet öltő mocsári békák (Rana arvalis) 

csoportjai, vagy az ugyancsak magas egyedszámú halrajok, mint a hering (Clupea harengus), 

vagy éppen egyes madárfajok, például a rózsás flamingó (Phoenicopterus roseus) 

költőkolóniái. 

A csoportok az előző szempontok alapján több típusba sorolhatók. A legegyszerűbbek az 

ún. aggregációk, amelyekbe egy faj egyedei nem szociális a vonzódás következtében, hanem 

más okok miatt tömörülnek. Ilyen aggregációkat képeznek például a közös téli telelőhelyeken 

gyülekező alpesi szalamandrák (Salamandra atra), vagy a ragadozók ellen csoportokba 

verődő seregélyek (Sturnus vulgaris) is. Ugyancsak aggregációknak tekintjük az őszi-téli 

időszakban összeverődő dolmányos varjak (Corvus cornix) csoportjait is, amelyek mérete 

folyamatosan változik, hiszen belőlük az egyedek szabadon kiválhatnak, vagy újabbak is 

csatlakozhatnak hozzájuk (GLÜCK, 1987). 

Az állati csoportok kialakulásának hátterében az aggregációk kivételével a szociális 

vonzalom áll. E csoportokat az egyedek közötti kapcsolat alapján két kategóriába sorolhatjuk. 

Anonim csoportról beszélhetünk akkor, ha a tagok között egyedi kapcsolat nem alakul ki, 

ezzel szemben az individualizált csoportokban az egyedek kölcsönösen felismerik egymást. 

Az anonim csoportokon belül elkülöníthetünk nyílt anomim csoportokat, amelyekhez az 
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egyedek szabadon csatlakozhatnak, illetve el is hagyhatják azt, illetve zárt anonim 

csoportokat is, melynek tagjai ugyan nem tartanak kapcsolatot egymással, de egymást 

valamilyen közös jelzés révén képesek felismerni, és az idegen egyedekkel szemben agresszív 

magatartást mutatnak. Nyílt anonim csoportokat képez számos halfaj, így például a fürge 

cselle (Phoxinus phoxinus) is, melynek rajai befogadnak minden olyan fajtársat, amely 

méreteiben nem különbözik az átlagtól (EIBL-EIBESFELDT, 1970). Zárt anonim csoportokat 

alkotnak bizonyos rágcsálófajok, például a vándorpatkány (Rattus norvegicus) is, mely faj 

egyedei csoporttársaikat a vizelet szaga alapján képesek felismerni. Az individualizált 

csoportok kialakítása elsősorban az összetett szociális rendszerrel rendelkező gerinces fajokra, 

így például az oroszlánra (Panthera leo), vagy az emberszabásúakra (Hominoidea) jellemző. 

Az állatok csoportjai funkcionális szempontból a következő négy kategóriába sorolhatóak. 

 

1. A rokoni csoportokban az egyedek leszármazási kapcsolatban állnak egymással. Ide 

tartoznak a korlátozott mozgásképességű állatok, mint például a virágállatok (Anthozoa) 

telepei. Ide értendők azok a családi csoportok is, amelyekbe csak az egyik vagy 

mindkét szülő, illetve azok ivadékai tartoznak, továbbá a nagycsaládok is, amelyekben 

az előbbieken túl a családalapításra még alkalmatlan vagy képtelen, korábban született 

utódok is rész vesznek (például szurikáták, Suricata suricatta). Rokoni csoportoknak 

tekintendők a rovarállamok is (például méhek, hangyák), melynek tagjai közeli 

rokonságban állnak egymással. 

2. A párosodási csoportokat a nászidőszakban egymást a szaporodás érdekében felkereső 

egyedek képezik. Ide tartoznak a monogám párok, a különféle poligám párkapcsolati 

rendszerek, például a lek is (l. X.1.). 

3. A kolóniákat fészkelő párok és kisebb háremek alkotják, melyek a fiatalokat általában 

fészekben gondozzák. Sok tengeri madárfaj, például a (Aptedonytes patagonicus) is. 

4. A társulások olyan csoportok, amelyek az egyedek szociális vonzódásán alapulnak, de a 

szaporodási időszakon kívül, a predáció elleni védelem vagy valamely forrás közös 

kiaknázása érdekében jönnek létre (például mezei verebek, Passer montanus). 

 

A csoportos viselkedés megjelenését két különböző szemlélet szerint magyarázhatjuk.  A 

hagyományos funkcionális megközelítés szerint a csoport kialakulásának oka, hogy a 

csoportosuló egyedek viselkedésükkel előnyre tesznek szert magányos társaikkal szemben. Ez 

azt jelenti, hogy a csoportalkotó viselkedés adaptív az adott fajok esetében. Ezzel szemben az 

újabb melléktermék szemléletű megközelítés szerint a csoportos viselkedés más, nem a 

társak jelenléte miatt előnyös viselkedésformák járulékos következménye, azaz csupán egy 

evolúciós melléktermék. 

 

2. Funkcionális megközelítés 

 

A csoportos életmód, mint viselkedési stratégia az állatvilág figyelemreméltóan széles 

körében alakult ki és maradt fenn, ami arra utal, hogy ezzel a csoportosuló egyedek előnyre 

tesznek szert. Ugyanakkor a csoportos életmód a tagok számára hátrányokkal, fitnesz 

költségekkel is jár. Ilyen hátrányt jelent például az erőforrásokért való versengés felerősödése, 

vagy a patogének terjedésének nagyobb valószínűsége. A funkcionális megközelítés ezeket az 

előnyöket és költségeket igyekszik azonosítani, másképpen másként fogalmazva a csoportos 

viselkedés funkcióját vizsgálja, és feltételezi, hogy egy csoportos viselkedést mutató faj 

esetében az abból származó csoportos viselkedésből származó előnyök felülmúlják a 

költségeket. E megközelítés szerint ezek az előnyök, ami végső soron a csoportos 

viselkedésforma kialakulását és fennmaradását eredményezi. 
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A csoportos életmódnak többféle előnye is lehet, amelyek mind hozzájárulhatnak e 

viselkedés kialakulásához és fennmaradásához. A csoportos viselkedésből származó előnyök 

és költségek a különböző biológiájú, illetve eltérő ökológiai körülmények között élő fajok 

esetében. A valódi csoportok azonban nem tekinthetők homogén tömegnek, hanem mindig 

rendelkeznek valamilyen szerkezettel, így például külső és belső pozícióban lévő tagjai 

vannak, ráadásul az egyedek térbeli folyamatosan változhat. Ennek megfelelően az előnyök és 

a költségek a csoporttagok között nem egyformán, hanem sokszor az egyedek aktuális 

pozíciója, illetve egyéb tulajdonságai alapján oszlanak meg a csoporttagok között. 

 

2.1. A csoportos életmód előnyei 

 

A csoportos életmód számos előnyt biztosíthat az azt folytató egyedek számára. Ezek közül 

a továbbiakban a predációs kockázat csökkenését és a táplálkozási siker növelését vizsgáljuk 

meg részletesebben. 

 

2.1.1. A predációs kockázat csökkentése 

 

A predációs kockázat csökkenése, mint szelekciós előny a csoportos viselkedés 

magyarázatára alkotott egyik legrégebbi és legelfogadottabb hipotézis. A hipotézis általános 

megfogalmazása szerint egy egyed kisebb valószínűséggel válik a ragadozók zsákmányává 

egy csoport tagjaként, mint magányosan. A csoportba tömörülés különböző viselkedési 

mechanizmusokon keresztül teszi lehetővé a ragadozók elleni védekezést (l. VI.3.1.6.). 

 

2.1.1.1. Fokozott éberség 

 

Számos ragadozó 

zsákmányszerzési sikere múlik a 

meglepetésszerű támadáson (l. 

VI.3.1.3.). Ha a kiszemelt préda 

kellően éber, és még időben észleli a 

fenyegető veszélyt, úgy jó eséllyel 

elmenekülhet. A ragadozó 

figyelésével eltöltött idő azonban a 

zsákmány számára költséges, hiszen 

csökkentheti annak más 

tevékenységekre, például a 

táplálkozásra és az utódgondozásra 

fordítható idejét, illetve csökkentheti 

azok hatékonyságát. 

Magányos fajtársaikkal szemben a 

csoportba verődött zsákmányegyedek 

számára előnyt jelent, ha nem saját 

maguk fedezik fel a ragadozót, hanem 

egy csoporttársuk révén szereznek 

tudomást róla („több szem többet lát” 

elv). Az örvös galambokra (Columba 

palambus) vadászó héjákon (Accipiter 

gentilis) végzett megfigyelések 

(KENWARD, 1978) ezt az elképzelést  

1. ábra: Örvös galambokra (Columba palumbus) vadászó héják 

(Accipiter gentilis) megfigyelésének eredményei. (A) A héják 

sikeres támadásainak száma a galambcsoportok létszámának 

függvényében. A ragadozók a magányos egyedeket, illetve a 

kisebb létszámú csoportokat támadták többször eredményesen. 

(B) A sikeres héjatámadások aránya a ragadozó és a prédaállatok 

között a támadás megkezdésének időpontjában mérhető távolság 

függvényében. A megfigyelés alapján a közelebbről támadó héják 

voltak sikeresebbek. A túlságosan nagy távolságról támadó 

ragadozó a kísérlet során soha nem járt sikerrel. (KENWARD, 

1978, alapján). 
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támasztják alá, mivel a héják támadásonkénti zsákmányolási sikere a galambok növekvő 

csoportméretével csökken. A nagyobb galambcsoportok már akkor szárnyra kapnak, mikor a 

ragadozó még távol van, így a héja nem képes kihasználni a meglepetés erejét és ezzel 

zsákmányolási sikere is csökken (1. ábra). 

A jelenséget úgy magyarázhatjuk, hogy minél nagyobb a galambcsoport, annál fokozottabb 

a csoport összesített ébersége, azaz annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy legalább egy 

madár időben észreveszi a ragadozót és felriad, a többi pedig követi a jelzést adó egyedet. 

A csoport megnövekedett ébersége tehát a predáció elleni védekezést szolgálja, 

hatékonysága pedig abban rejlik, hogy így egyszerre több egyed is figyelhet, és ezek 

valamilyen jelzéssel, például figyelmeztető testtartással vagy riasztó hanggal hívhatják fel a 

veszélyre a csoporttagok figyelmét (l. VI.3.1.6. és VIII.5.). A hipotézis egy további előnyt is 

jósol a csoporttagok számára, mely szerint az egy egyedre eső, figyeléssel töltött idő a 

csoportméret növekedésével csökkenhet úgy, hogy eközben a csoport kollektív ébersége a 

maximum közelében marad, azaz legalább egy egyed minden pillanatban éber. A csoporttagok 

nyilvánvaló előnye, hogy ilyen módon több időt fordíthatnak egyéb tevékenységekre, például 

a táplálkozásra, anélkül, hogy ezzel zsákmányul esésüket kockáztatnák. A hipotézis 

tesztelésére struccokon (Struthio camelus) végeztek megfigyeléseket. Ezek a madarak ugyanis 

táplálékukat lehajtott fejjel keresik, magasra emelt fejük ezzel szemben egyértelműen jelzi, 

hogy éppen a környezetüket fürkészik, például a szavanna füvében cserkelő oroszlánok után 

kutatva. A különböző méretű csoportokon végzett megfigyelések alátámasztják az elképzelést. 

Nagyobb létszám esetén az egy egyedre eső, figyeléssel töltött idő csökkent, ugyanakkor az 

idő nagyobb részében volt legalább egy éber egyed a csoportban (BERTRAM, 1980). A 

csoportszintű figyelemmegosztás további következménye, hogy amíg egyetlen strucc egyedet 

figyelve megjósolható, hogy az mikor vált át a figyelésből a táplálkozási fázisba, addig a 

csoport esetében ez már nincs így, hiszen a felemelkedő-lebukó fejek ritmusa sokkal 

kiszámíthatatlanabb. A ragadozó számára a kevésbé éber zsákmány megtámadása az előnyös, 

a csoportban táplálkozó egyedek esetében azonban erre sokkal kevesebb lehetősége nyílik. 

Az előzőekben előnyként értelmeztük, hogy nagyobb csoportokban csökken az egyes 

egyedekre eső figyeléssel töltött idő. Ugyanakkor, érdemes megfontolni erre egy alternatív 

magyarázatot is. A növekvő csoportmérettel együtt a táplálékért folytatott versengés is 

fokozódik, ezért az egyes csoporttagok egyszerűen kénytelenek több időt fordítani a 

szükséges táplálék megszerzésére. Ebben az esetben az egyénileg csökkenő éberség a 

csoportmérettel fokozódó versengés negatív következménye, tehát az egyed számára a 

csoportos életmód járulékos költségeként jelentkezik. Egyes esetekben tehát az ok és az 

okozat kapcsolata megfordulhat, hiszen itt az egy egyedre jutó éberség a megnövekedett 

táplálkozási idő miatt csökken. 

Néhány, csoportosan táplálkozó madárfajnál és a szurikátáknál (Suricata suricatta) 

jellemző, hogy egyes egyedek hosszabb-rövidebb ideig őrködnek, amíg csoporttársaik le nem 

váltják őket. Míg a többiek táplálékot keresnek, addig az őrszemek egy magaslati pozícióból a 

veszélyforrásokat kémlelik, és ragadozó felbukkanását hangjelzéssel jelzik csoporttársaik 

számára, mire mindegyikük fedezéket keres (l. VI.3.1.6.3.). Noha első ránézésre az őrszemek 

viselkedése önzetlen (altruista) viselkedésnek tűnhet, alaposabban körüljárva a jelenséget több 

részlet is arra utal, hogy az őrködő egyedek valójában önző módon cselekszenek, amikor 

őrséget vállalnak (CLUTTON-BROCK és mtsai, 1999). Ennek megfelelően a figyelő egyedekre 

a következők jellemzőek. 

 

1. Egy egyed nagyobb valószínűséggel lép őrségbe táplálkozást követően (tehát amikor 

már nem éhes); 

2. Általában az őrszem az első, aki felfigyel a közelgő veszélyre, és ő az első is, aki 
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fedezékbe menekül;  

3. A magányosan táplálkozó egyedek is őrpozíciót vesznek fel, ha jóllakottak. 

 

Mindezek arra utalnak, hogy az őrködés előnyös az azt végző egyed számára. Eszerint 

minden egyed a számára legelőnyösebb viselkedésformát választja, amely viszont a saját 

állapotától (például, hogy éhes-e) és a többiek viselkedésétől (azaz van-e éppen őrködő 

egyed) függ. Különösen érdekes MANSER (1999) azon megfigyelése is, hogy a figyelő 

egyedek őrségük idején folyamatosan halk hangokat adnak ki, melyek feltételezett funkciója, 

hogy társaiknak jelezze, hogy az adott pillanatban van-e őrködő egyed a csoportban. A 

feltételezést megerősíti, hogy a táplálkozó csoporttagok egyénileg figyeléssel töltött ideje 

csökkent, ha a szurikátáknak e hangokat lejátszották. 

 

2.1.1.2. Hígulási jelenség és az önző csorda 

 

Ha egy magányos egyed éhes ragadozóval találkozik, akkor az őt érő támadás 

valószínűsége nagy. Ha viszont ez az egyed egy tíztagú csoport tagja, akkor elméletileg már 

csupán 10% annak a valószínűsége, hogy a ragadozó célpontjául válassza. Tehát az egy 

egyedre eső támadási kockázat a tizedére csökkent, pusztán a csapattársak jelenléte miatt. Az 

ún. hígulási jelenség szerint az egyed akkor van nagyobb biztonságban, ha nagyobb 

csoporthoz csatlakozik. E hígulási előny azonban csak akkor jelentkezik, ha a nagyobb 

csoportokat egyúttal nem éri arányosan több támadás a csoport feltűnősége miatt. Ha egy tíz 

egyedet számláló csoport tízszer olyan feltűnő, és így tízszer annyi támadás éri, mint a 

magányos egyedet, akkor az egy egyedre jutó támadási kockázat nem változik, azaz a 

csoportviselkedés ilyenkor nem biztosít ilyen előnyt. Noha vannak arra utaló eredmények, 

hogy a csoportméret és a ragadozók támadási gyakorisága egymással összefüggésben állnak 

(l. VII.2.2.1.), ezek nem igazolják, hogy a támadási gyakoriság a csoportmérettel lineárisan 

növekedne. Ezért a nagyobb csoportokban az egyes egyedekre valóban csökkenő támadási 

gyakoriság jut, a hígulási jelenségnek megfelelően. Megjegyzendő, hogy bár az elmélet maga 

egyszerű, a gyakorlatban való tesztelése már nagyobb kihívást jelent, mivel a csoportos 

életmód egyéb előnyeinek (például a fokozott éberség, l. VII.2.1.1.1.) kiküszöbölése, vagy a 

hígulási jelenség hatásának azoktól való elválasztása nem könnyű feladat. 

A hígulási jelenségre példát szolgáltat a franciaországi Camargue mocsaras deltavidékén 

élő vadlovakon (Equus ferus) végzett megfigyelés. E lovak az év azon időszakaiban, amikor a 

vérszívó légyparazitáik a legaktívabbak, nagyobb csoportokba tömörülnek. A megfigyelések 

azt mutatták, hogy bár a nagyobb csoportok összességében jóval több vérszívó legyet 

vonzottak oda, az egy egyedre eső legyek száma mégis alacsonyabb volt, mint az alacsonyabb 

létszámúakban (DUNCAN és VIGNE, 1979). E paraziták nem csak fájdalmas szúrásaik és az 

elszívott vér miatt kellemetlenek a lovak számára, hanem azért is, mert különböző kórokozók 

hordozóiként (vektorokként) is szolgálnak. 

Az önző csorda elmélet szerint az egyedek azért csoportosulnak, hogy támadás esetén 

társaikat használják fedezékül. Az egyedek ráadásul igyekeznek folyamatosan úgy 

elhelyezkedni, hogy saját veszélyeztetettségi zónájukat minél jobban csökkentsék, például 

úgy, hogy közelebb húzódnak csoporttársaikhoz, vagy arra törekednek, hogy saját maguk és a 

potenciális veszélyforrás közé lehetőleg egy vagy több csoporttársuk kerüljön (HAMILTON 

1971). Ennek révén csökkentik a rájuk irányuló relatív támadási kockázatot. A csoportban az 

efféle egyéni helyezkedések magyarázhatják egy raj folyamatos dinamizmusát, amelyben az 

egyedek folyamatosan a csoport biztonságosabb pontjai, például a közepe felé törekszenek, 

állandó mozgásban tartva a csoportot. 

A hígulási jelenség nem azonos az önző csorda elméletével, noha a két hatás gyakorta 
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összemosódik. A hígulási jelenség egyik feltételezése az, hogy a csoportban a predációs 

kockázat minden egyed számára azonos. Ez a helyzet azonban a természetben nem fordulhat 

elő túl gyakran, különösen nagyobb csoportoknál nem. Ennek oka, hogy az egyedek nem csak 

a csoporton belüli pozíciójukban, hanem egyéb tulajdonságaikban, például menekülési 

képességeikben, vagy feltűnőségükben is különböznek egymástól. QUINN és CRESSWELL 

(2006) tanulmányukban karvalyok (Accipiter nisus) piroslábú cankó (Tringa totanus) 

csoportokelleni támadásait rögzítették videóra, majd elemezték az adatokat. A vizsgálatok 

során kiderült, hogy e ragadozók kedvelt célpontjai a társaiktól kissé távolabb elhelyezkedő 

egyedek (2. ábra). Ráadásul a cankócsoport karvalytámadás felőli oldalán az egyedek 

sűrűbben, míg az ellentétes oldalán lazábban helyezkedtek el. Ez arra utal, hogy a 

veszélyforráshoz közelebb lévő madarak egymáshoz húzódva, a csoporttársakat mintegy 

fedezékként használva igyekeznek ellensúlyozni a megnövekedett predációs kockázatot. 
 

 
 

DE VOS és O’RIAIN (2010) elegáns kísérlettel bizonyította, hogy az egyedek csoporton 

belül elfoglalt térbeli pozíciója és az őket érő támadás kockázatuk összefügg. A dél-afrikai 

medvefókák (Arctocephalus pusillus) csoportjaiból előszeretettel zsákmányolnak a fehér 

cápák (Carcharodon carcharias), amelyek a fókák sziluettjeit megpillantva, a mélyből 

előtörve támadnak. A kutatók polisztirol habból készült fóka sziluettekől csoportokat hoztak 

létre úgy, hogy a maketteket nádszálakkal rögzítették egymástól különböző távolságokra, 

majd az így kapott csoport modelleket egy hajó mögé rögzítve mozgatták a vízfelszínen. 

Eredményeik szerint a többiektől nagyobb távolságokra lévő maketteket többször érte 

cápatámadás, mint az egymáshoz közelebbieket, ami pontosan egybevág az önző csorda 

elmélettel. A borjúfóka-csoportokon végzett azon megfigyelés, hogy a vízközelben pihenő 

csoportok esetén a szélső egyedek figyelnek többet (l. VII.2.1.1.1; TERHUNE és BRILLANT, 

1996), ami szintén azt jelzi, hogy a támadási kockázat megoszlása a csoporttagok között nem 

homogén. 

Az egyedek térbeli pozíciója a csoportban természetesen nem csupán a predációs kockázat, 

hanem egyéb kényszerek függvénye is. Halrajokon végzett megfigyelések szerint például az 

éhes egyedek gyakorta helyezkednek a raj elejére, ahol az elsők között szerezhetnek 

táplálékot, ugyanakkor a jóllakott példányok inkább a raj közepe felé törekednek, mivel az 

elülső pozíciókban nagyobb predációs kockázatnak vannak kitéve (KRAUSE, 1993; BUMANN 

és mtsai, 1997). 

 

2.1.1.3. A ragadozó telítése 

 

A hígulási jelenség a zsákmányegyedek nagyfokú csoportosulása révén is megvalósulhat 

úgy, hogy a zsákmány óriási egyedszáma egyszerűen a ragadozók telítéséhez vezet, hiszen 

azok zsákmányolási képessége is véges. Jó példa erre a hazánkban is megfigyelhető tiszavirág 

2. ábra: Piroslábú cankó (Tringa totanus) 

csapatokra támadó karvalyok (Accipiter nisus) 

támadásainak megoszlása. A karvalyok 

gyakrabban támadnak olyan egyedre, mely 

távolabb helyezkedett el a csapattársaitól, mint 

legközelebb szomszédja. Másszóvala 

megtámadott cankó csapattársaktól vett, a 

madarak átlagos testhosszában kifejezett 

távolsága nagyobb volt, mint legközelebbi 

szomszédjáé (QUINN és CRESSWELL, 2006, 

alapján). 
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(Palingenia longicauda) erősen szinkronizált rajzása. Ennek során a kérészek az esti 

időszakban, mindössze néhány óra leforgása alatt hatalmas mennyiségben kelnek ki és kapnak 

szárnyra a víz fölött, majd a párosodást és a peterakást követően rövidesen el is pusztulnak. 

Noha az ekkora rovarrajok számos ragadozót vonzanak az érintett folyószakaszokra, ezek 

összességében is csak kisebb kárt képesek okozni a kérészrajokban. A tiszavirágok esetén 

felvethető, hogy a szinkronizáció elsődleges funkciója a sikeres pártalálási esély emelése, nem 

pedig a ragadozók telítése. A szinkronizált nászrepülés ugyan valóban növeli a kérészek 

pártalálási esélyét, érdekes megfigyelés, hogy ez a jelenség az egyébként szűznemzéssel 

szaporodó kérészfajoknál is ismert, ami valószínűvé teszi, hogy a predációs kockázat 

csökkentése már önmagában is a szinkronizációnak kedvez. 

Még különösebb példát szolgáltatnak egyes amerikai énekeskabóca-fajok (Magicicada 

spp), melyek lárvái 13 vagy 17 évig fejlődnek a talajban, majd milliószámra kelnek ki egy 

időben, gyakorlatilag elárasztva élőhelyüket. A terepi megfigyelések szerint a rajzási periódus 

tetőfokán megjelenő kabócák zsákmányul esésének esélye kisebb, mint a rajzási időszak 

elején vagy a végén, azaz a legnagyobb tömeggel kevésbé szinkronizáltan kikelő fajtársaiké 

(SIMON, 1979). A szelekció tehát a korábban már kialakult szinkronizáció fenntartására 

irányul. 

 

2.1.1.4. A ragadozó összezavarása 

 

Egy csoport tagjai a ragadozótámadásokkal szemben további előnyt élvezhetnek, ha a 

támadás során a predáció sikerességét hátráltatja a sok potenciális, menekülő zsákmány 

jelenléte. Ilyenkor a ragadozó összezavarodhat, így kevésbé képes a kiválasztott célpontra 

fókuszálni a támadáskor. Ez az elmélet a ragadozó érzékelési és információfeldolgozási 

korlátaira, azaz neurológiai kapacitására alapoz, hiszen a predátornak a támadás során számos 

potenciális, menekülni próbáló préda térbeli helyzetét és annak változását kell nyomon 

követnie rövid időn belül, ez pedig a folyamat pontosságának rovására megy. Az elmélet 

alapján azt várhatjuk, hogy a ragadozók támadásonkénti zsákmányolási sikere csökken a 

préda csoportméretének növekedésével, amit több ragadozó-zsákmány rendszerben végzett 

vizsgálat is alátámasztott. Egy észak-amerikai tanulmányban városi Cooper-héjákat (Accipiter 

cooperii) szereltek fel rádiós jeladókkal, hogy vadász-stratégiáikról információt gyűjthessenek 

(ROTH és LIMA, 2003). A vizsgálat eredményei szerint ugyan a sólymok nagyjából egyforma 

gyakorisággal támadtak a magányos egyedekre és az 5 egyednél nagyobb csoportokra, ám 

míg az előbbiek esetén a zsákmányolási sikerük a 30%-ot közelítette, addig ez a csoportok 

esetében a 10%-ot sem érte el. Egy másik vizsgálatban CRESSWELL és QUINN (2010) 

piroslábú cankók csoportjaira vadászó ragadozó madarak támadási stratégiáit és 

zsákmányolási sikerét vizsgálta. Vándorsólymok (Falco pregrinus) esetében azt találták, hogy 

e ragadozók zsákmányolási sikere jelentősen csökkent a zsákmány csoportméretének 

növekedésével. Ennek megfelelően a sólymok a kisebb csoportokat jóval gyakrabban 

támadták, mint a nagyobbakat. A szerzők magyarázata szerint a vándorsólymok nagy 

csoportokkal szembeni alacsony támadási sikeréért a faj vadászstratégiája tehető felelőssé, 

ugyanis e ragadozók főleg nyíltan, a sebességükre és ügyességükre alapozva, hosszú hajszával 

zsákmányolnak, és prédájukat a levegőben ejtik el. Ilyen esetekben a nagy csoport 

megnövekedett ébersége kevés előnnyel szolgál, mivel a közelítő sólymot már egy kisebb 

csoport is jó eséllyel felfedezi, ugyanakkor az egyszerre felrebbenő és menekülő cankók nagy 

létszáma összezavarja a kiszemelt célpontját követni próbáló sólymot. 

Az összezavarási hatás értelmezésére született mechanisztikus magyarázat szerint a 

ragadozó a zsákmányegyedek helyzetéről készült neurális topográfiai térképe válik 

pontatlanabbá azáltal, hogy egy időben sok prédaegyed térbeli helyzetét kénytelen követni. Ez 
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azt jelenti, hogy sok potenciális préda esetén romlik a ragadozó azon képessége, hogy a 

kiszemelt zsákmány pontos térbeli helyét támadását megelőzően meghatározza. E magyarázat 

alapján újabb predikció tehető, mely szerint a támadások térbeli pontatlansága a ragadozó 

zavarodottságával, azaz a zsákmány egyedszámával együtt emelkedik, ami végső soron az 

alacsonyabb támadásonkénti zsákmányolási sikerhez vezet. IOANNOU és mtsai (2008) tüskés 

pikókon (Gasterosteus aculeatus) és vízibolhákon (Daphnia magna) végzett kísérletsorozata 

alátámasztja az iménti elképzelést. Első kísérletükben azt igazolták, hogy a tüskés pikók 

támadásonkénti zsákmányolási sikere 20 egyedet számláló vízibolha-csoportokon 86%, míg 

az 500 állatból álló csoportok esetén már csupán 67% körüli volt. Második kísérletük 

eredményei szerint a pikók jóval gyakrabban tévesztettek célt 20 egyedes vízibolha-

csoportokat támadva, mint az ötfős csoportok esetén.  

Az összezavarási jelenség magyarázatul szolgálhat arra, hogy miért választják ki sokszor a 

ragadozók a célpontjukat a csoport széléről, valamint arra is, hogy miért támadják 

előszeretettel a kirívó, többitől eltérő színezetű egyedeket a csoportban (l. A csoporttagok 

homogenitása c. dobozt). Magyarázatot adhat arra is, hogy a tényleges támadás előtt miért 

próbálja meg sok ragadozó valahogy megbontani a zsákmányegyedek csoportosulását, 

leválasztva onnan a leendő zsákmányt, bár az utóbbi jelenséget a legkönnyebben zsákmányul 

ejthető, például a sérült vagy legyengült préda megkeresése is magyarázhatja. 

 

2.1.1.5. Közös védekezés a ragadozók ellen 

 

A zsákmányállatok az esetek egy részében nem tekinthetők csupán védtelen célpontoknak, 

hiszen esetenként csoportokba tömörülve aktívan védekeznek a ragadozókkal szemben, még 

olyankor is, ha a támadó egyébként nagyobb termetű és erősebb a csoport egyes tagjainál. A 

közös aktív védekezés például az afrikai szavannák patásai vagy a koloniálisan fészkelő 

madárfajok köréből ismert.  

Egy fenyőrigókon (Turdus pilaris) végzett terepi vizsgálat során műfészkeket helyeztek ki 

magányosan és koloniálisan költő egyedek fészkei közelébe, majd vizsgálták a fészekaljak 

túlélését. A rigókolóniák közelébe helyezett műfészkek pusztulási rátája alacsonyabbnak 

bizonyult, feltehetően annak köszönhetően, hogy e madarak aktívan védelmezik kolóniájukat 

azzal, hogy a fészkeikre veszélyt jelentő ragadozókat zaklatják és ürüléket spriccelnek rájuk 

(ANDERSSON és WICKLUND, 1978). 

Az együttes erővel történő védekezésre a gerinctelenek világából is ismerünk példákat. Az 

Európában is közönséges változó címerespoloskáról (Elasmucha grisea) ismert, hogy a 

nőstények őrzik a levelekre ragasztott petecsomóikat, és sikeresen védelmezik azokat a 

gerinctelen ragadozókkal szemben. Előfordul, hogy két-három nőstény egy levél fonákján, 

egymáshoz nagyon közel őrzi a petéit, és ezek petecsomói több petét tartalmaznak, mint a 

magányosan őrködő fajtársaikéi. A jelenség laboratóriumi vizsgálata során hangyatámadásnak 

tették ki az utódjaikat magányosan, illetve kettesével őrző címerespoloskákat. Az eredmények 

alapján az utóbbiak kevesebb petét veszítettek el a hangyák támadásainak köszönhetően 

(MAPPES és mtsai, 1995). Noha a poloskaszülők közös védekezése hatékonyabbnak bizonyult 

hangyákkal szemben, ez korántsem jelenti azt, hogy ez a viselkedésforma minden 

ragadozóval szemben sikeres. Az ilyen aggregációk megnövekedett feltűnősége ráadásul 

növelheti a predációs kockázatot, ez pedig magyarázatul szolgálhat arra, hogy miért 

figyelhető meg a természetben e címerespoloska-fajnál a csoportos és a magányos peterakás 

stratégiája egyaránt. 
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2.1.2. A táplálkozási siker növelése 

 

A csoportos életmód az abban részt vevő egyedek egyéni táplálkozási sikerét is növelheti. Ez 

több mechanizmuson keresztül valósulhat meg. 

 

1. A csoporttagok tudomást szerezhetnek egymástól a táplálék hollétéről; 

2. Az egyedek csoporttársakat toborozhatnak egy-egy forrás sikeres kiaknázásához;  

3. A csoport tagjai együttes erővel juthatnak olyan forrásokhoz, amelyek megszerzésére 

önmagukban képtelenek volnának. 

 

2.1.2.1. Az információ centrum hipotézis (ICH) 

 

Ázsia és Afrika területein, különböző ökológiai körülmények között élő szövőmadárfélék 

(Ploceidae) közé tartozó madárfajok összehasonlító vizsgálatainak eredményeiből kitűnt, 

hogy azon fajok, melyek lokálisan gazdag, ám rövid ideig létező forrásokból táplálkoznak, 

például magvakat fogyasztanak, gyakran élnek csoportban (CROOK, 1964). A jelenség egyik 

lehetséges magyarázata az, hogy a nyílt, füves térségeken a madarak számára lényeges 

nehézséget jelent, hogy a rövid életciklusú (efemer) növények jelentette táplálékfoltokra 

egyáltalán rábukkanjanak. A forrás megtalálása után azonban annak bősége következtében 

általában jut belőle a csoport valamennyi tagjának, még ha csak korlátozott ideig is. 

Ugyancsak gyakori jelenség, hogy a csoportokban táplálkozó madárfajok egyedei az éjszakai 

pihenőhelyeiken is együtt maradnak. Ezek a megfigyelések vezettek az információcentrum 

hipotézis (IHC) (WARD és ZAHAVI, 1973) megfogalmazásához, mely szerint a kolóniák és a 

közös pihenőhelyek kialakulásának elsődleges oka a madaraknál az, hogy ezeken a helyeken 

az egyedek információt szerezhetnek egymástól a táplálék hollétét illetően. Az elképzelés 

szerint, ha egy egyednek nem sikerült táplálékot találnia, úgy visszatérve a kolóniához, illetve 

a pihenőhelyre a következő alkalommal követheti azon fajtársait, amelyek a legutóbbi 

alkalommal sikeresen táplálkoztak. Az ilyen információcentrum működéséhez több feltételnek 

is teljesülnie kell. 

 

1. Az egyedeknek meg kell tudniuk különböztetni azokat a csoporttársaikat amelyek 

sikeresek voltak a táplálékkeresésben; 

2. A társaktól történő információszerzés olyan környezetben lehet fontos, amelyben: 

 

- A táplálékfoltok térbeli előfordulása kiszámíthatatlan, ám azok lokálisan bőségesek, így a 

foltban való táplálkozáskor a versengés mértéke csekély; 

- A táplálékfoltok legalább annyi ideig kitartanak, hogy az egyed egyszeri táplálkozás után 

egy következő alkalommal visszatérhessen hozzájuk; 

- A táplálékforrások ugyanakkor nem tartanak ki túl sokáig, mivel akkor előbb-utóbb a 

legtöbb egyed saját maga is fellelné azokat, így a kolónián való információszerzés 

haszontalanná válna. 

 

Annak ellenére, hogy bár a 2. pont kritériumai első benyomásra az információcentrumok 

természetes előfordulását erősen korlátozzák, valójában számos, csoportos életmódú állatfaj él 

hasonló ökológiai körülmények között. A fenti példán túl ilyenek lehetnek a rovarrajokban 

vadászó, koloniálisan szaporodó fecske- és denevérfajok, vagy éppen a halrajokból 

zsákmányoló fókák és tengeri madarak is. A halrajokra például jellemző, hogy a nyílt vízen 

nehezen fedezhetőek fel, azonban bizonyos ideig egy területen maradnak, és rendszerint 

annyira bőségesek, hogy a belőlük táplálkozó ragadozófaj egyedei között a versengés nem 



VII. Csoportos életmód 

49 

 

kiélezett. 

Az eredeti elképzelést a későbbiekben sok kritika érte, részben azért, mert a szerzők nem 

írták le az egyedek közötti információátadás lehetséges módjait, és leginkább aktív 

információcserét tételeztek fel, amit több későbbi esettanulmány révén sem sikerült 

bizonyítani. Az elmélet egy másik kritikus pontja az a burkolt csoportszelekciós, mely az 

információcentrumok működésének alapját képezi. WARD és ZAHAVI (1973) elképzelése 

szerint ugyanis a kolóniára visszatérő, a táplálékforrást fellelő egyed sikeréből a csoport 

kollektíven profitálhat. Ennek értemében az aktívan kereső egyed költségei akkor térülnek 

meg, ha a jövőben, a sikertelen táplálékkeresést követően ő szegődhet valamelyik társa 

nyomába, hogy kövesse azt a táplálék lelőhelyére. Vegyük észre, hogy ez a mechanizmus 

reciprocitáson, azaz viszonzott segítségnyújtáson alapul. Az ilyen jellegű kooperatív 

magatartás kialakulása és szelekciós előnyei jól érthetőek például egy méh- vagy 

hangyakolónia esetében, ahol az egyedek közeli rokonai egymásnak, így az összesített 

(inkluzív) fitneszüket növelik társaik segítésével. Egy éjszakázó madárcsoportban vagy 

költőkolóniában azonban az egyedek többsége nem rokon. A reciprocitáson alapuló 

információcentrum azonban még rokonságban nem álló egyedek esetén is működhet akkor, ha 

az információ megosztásában kölcsönösség áll fenn a csoporttagok között. Ilyenkor viszont az 

információcentrum hatékony működéséhez szükséges, hogy az egyedek képesek legyenek 

egyénileg megjegyezni és felismerni fajtársaikat azért, hogy a segítséget nem viszonzó 

csoporttagokat (csalókat) a későbbiekben kizárhassák az ilyen interakciókból (l. VIII.6.). Ez a 

feltétel azonban aligha valósul meg egy éjszakai pihenőhelyen vagy egy méretes 

költőkolóniában, ahol rengeteg egyed gyűlhet össze, ám a csoportösszetétel napról-napra 

változhat. Mindez meglehetősen leszűkíti azon körülményeket, melyek között az eredeti 

elképzelés szerinti információcentrum releváns tényező lehet a csoportviselkedés 

evolúciójában, azaz jócskán elvesz az elképzelés általánosíthatóságából. 

Az ICH hiányosságainak felismerése idővel alternatív megközelítésekhez, az eredeti 

hipotézis továbbgondolásához vezetett. BARTA és GIRALDEAU (2001) modellje például 

rámutat arra, hogy ahhoz, hogy a sikeresen táplálkozó egyed ezt az információt átadja a 

csoporttársainak, nem kell feltétlenül kooperálnia velük. Ebben az esetben passzív 

információátadásról, illetve fajtársak közötti parazitizmusról is beszélhetünk, vagyis a 

sikertelen egyedek lényegében a sikeres felfedező csoporttársaik élősködői lesznek. Ennek 

csupán az a feltétele, hogy képesek legyenek felismerni sikeres csoporttársaikat, hogy a 

következő alkalommal követhessék azokat a táplálékforráshoz. A sikeres egyedek felismerése 

történhet azok mozgásuk alapján, hiszen amíg egy táplálékfolt után kutató egyed a keresés 

közben vélhetőleg gyakran vált irányt, addig a már előzőleg meglelt forráshoz visszatérő állat 

röpte feltehetőleg sokkal célirányosabb. A költőkolóniában egy fiókáit rendszeresen és 

gyakran etető szülő viselkedése ugyanakkor szintén árulkodhat az őt figyelő szomszédjainak 

arról, hogy gazdag táplálékforrásra talált. Mindebből következik, hogy ha egy egyed nem 

indul saját maga is táplálékot keresni, hanem a sikeres csoporttársait követi az újonnan 

meglelt táplálékfoltokhoz, akkor nem pazarol energiát eredménytelen az keresésre, ráadásul 

az így megtakarított időt más tevékenységekre fordíthatja. A követő taktika sikeres és előnyös 

lehet mindaddig, amíg van kit követni. E modell szerint tehát e viselkedés előfordulási 

gyakorisága a csoportban addig növekszik, míg annak nyeresége az aktívan kereső taktikáéval 

egy szintre nem kerül. Ez az elgondolás akkor is működhet, ha az egyedek képesek 

rugalmasan váltani a kétféle taktika alkalmazása között. A modell egy további következtetése, 

hogy működéséhez a csoporttagok között aktív információ-megosztás nem szükséges Az 

eredeti hipotézishez hasonlóan a Barta és Giraldeau-féle modell sem szolgál magyarázattal a 

kolóniák és az alvóhelyek kialakulására, ugyanis nem dönthető el, hogy az információcentrum 

az oka, vagy csupán a következménye-e az ilyen csoportosulások létrejöttének. 
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Egy másik, az ICH hiányosságaira válaszul született elmélet az úgynevezett toborzó 

centrum hipotézis (RCH; RICHNER és HEBB, 1996), amely szerint a táplálékot találó egyed 

önző módon viselkedik, és a fajtársak jelenlétéből származó előnyöket (például a predációs 

kockázat csökkentését, l. 2.1.1.) használja ki, amikor a csoportjához visszatérve társakat 

toboroz, majd ezekkel együtt keresi fel újra a táplálékfoltot. A toborzási jelenség vizsgálata 

különösen a közös pihenőhelyek esetén érdekes, mivel az ide történő visszatérésre, a fészket 

is tartalmazó költő-kolóniával ellentétben az egyedet semmi sem kényszeríti. A toborzási 

centrum jelenség kialakulására, hasonlóan az információcentrumokhoz, szintén a viszonylag 

gazdag, ám térben véletlenszerűen megjelenő táplálékforrásokat tartalmazó élőhelyek esetén 

számíthatunk. Ilyen körülmények között az egyedek nagy területen szétszóródva keresnek 

táplálékot, így a közös alvóhelyre visszatérve nagyobb eséllyel toborozhatnak csoporttársakat, 

mint a táplálékfoltokban várakozva. 

Feltehetően ilyen toborzó funkcióra utalnak a számos koloniálisan költő, vagy közös 

pihenőhelyeket használó fajok esetében leírt figyelemfelkeltő viselkedések is. STODDARD 

(1988) a szirti fecskéknél (Hirundo pyrrhonota) figyelte meg, hogy egyes, a kolóniához 

visszatérő egyedek nem szálltak le a fészkeikhez, hanem a levegőben körözve, riasztóhanghoz 

hasonló jelzéseket hallatva visszaindultak abba az irányba, ahonnan érkeztek. A kolónia 

madarai azonnal elhagyták fészkeiket, és a hívó madárral együtt, azonos irányba repültek el. A 

madarakat megfigyelve nyilvánvalóvá vált, hogy egy nagy rovarfelhőből közösen 

táplálkoztak. Ezt követően a fecskék többször is megfordultak fészkeik és a rovarfelhő között, 

egészen addig, amíg a forrás ki nem merült. 

Hollókon (Corvus corax) végzett tanulmányok szerint ugyan egy-egy territóriumon élő pár 

képes még megvédeni a területén található dögöt néhány fiatallal szemben, ám sikertelenek, 

ha a betolakodók már hat egyedes, vagy nagyobb csoportba verődve érkeznek. Megfigyelték, 

hogy a fiatal madár, ha dögöt talált, a helyszínen kiáltozással, később pedig a közös 

pihenőhelyen feltűnő repüléssel és hangadással toborzott csoporttársakat, majd az ilyen 

csoportok együttesen tértek vissza a tetemhez (HEINRICH és mtsai, 1993). 

A közös pihenőhelyek toborzásban való hatékonyságát támasztja alá az a kísérlet is, 

amelyben naiv hollókat engedtek szabadon az éjszakázó helyhez közel, valamint attól 

nagyobb távolságban. Az előbbiek a szabadon eresztés után követték a tetemek hollétét 

ismerő társaikat, míg az utóbbiak csak nagyon ritkán bukkantak fel a táplálkozó-helyen. Ez 

arra utal, hogy mivel a naiv egyedek az éjszakázóhelyeken sokkal több fajtárssal találkoznak, 

nagyobb valószínűséggel tehetnek szert azoktól a táplálék hollétére vonatkozó információkra. 

A kísérletben az előzők mellett a fogságban tartott egyedek egy részét rádiós jeladó 

felszerelése után, újonnan kihelyezett tetemek mellett engedték szabadon, ezek az egyedek 

tehát információval rendelkeztek a táplálék hollétéről. Az elengedésüket követő napokban 

több egyed esetében tapasztalták, hogy az éjszakázó helyről csoporttársakat vezettek a 

táplálékfolthoz (MARZLUFF és mtsai, 1996). WRIGHT és mtsai (2003) egy terepi vizsgálat 

során egy főleg fiatal hollókból álló, több mint 1500 egyedet számláló téli pihenőhely 

madarainak viselkedését tanulmányozták. Az alvóhelytől változó távolságokra helyeztek ki 

tetemeket, melyek húsába helyszínenként eltérő színű műanyaggyöngyöket rejtettek. A húsból 

táplálkozó madarak ezeket megették, majd később, az alvóhelyen köpetükkel együtt 

megszabadultak tőlük. A színes gyöngyök elhelyezkedésének tanúsága szerint az egy tetemen 

táplálkozó madarak a kolóniában egy helyen is aludtak, ráadásul az egyes színek az azonos 

színű golyó első felbukkanási helyétől számítva napról-napra növekvő sugarú körben kerültek 

elő, jelezve, hogy minden nap újabb és újabb egyedek csatlakoznak a sikeresen táplálkozó 

csoportokhoz. Az egy-egy színhez tartozó csoportok reggelente együtt is hagyták el a telepet, 

célirányosan a tetemek felé repülve, mindig olyan madárral az élen, amely központi helyet 

foglalt el az egyes éjszakai pihenés ideje alatt. 
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Noha a hollókon végzett mindkét tanulmány eredményei alátámasztják, hogy a madarak 

között információ-átadás történt, a kapott eredmények megfelelnek mind az ICH, mind az 

TCH elvárásainak, és nem teszik lehetővé, hogy az eredmények alapján a két elméleti modell 

valamelyikét elvethessük. Noha a két elmélet predikciói hasonlóak, hiszen mindkét esetben a 

táplálék hollétét ismerő egyedet a következő alkalommal követik a naiv fajtársai, ám lényeges 

különbség, hogy amíg az újragondolt ICH szerint a követett egyed számára a csoporttársak 

jelentette kompetíció következtében ez inkább hátrányos, addig a TCH szerint előnyös, azaz a 

toborzó egyed számára a csoportviselkedés jelentette előnyök kerülnek túlsúlyba. 

 

2.1.2.2. Csoportos táplálkozás 

 

A csoportosan vadászó ragadozók együttesen sikeresebbek lehetnek, mint magányosak, 

mivel sorozatos támadásaikkal meg tudják törni a zsákmányegyedek védekező alakzatát, 

leválasztva egyes egyedeket. Valamint képesek lehetnek leteríteni olyan zsákmányt is, melyre 

egyedül nem lenne esélyük. Csoportosan vadászó ragadozókra számos példa ismert: a tengeri 

halak közül például a tüskés makréla (Caranx ignobilis), a tengeri emlősök, például a 

kardszárnyú delfin (Orcinus orca), a halrajokon táplálkozó madarak, így a dankasirály (Larus 

ridibundus), a kötelékben vadászó oroszlánok (Panthera leo), a kutyafélék, például a szürke 

farkas (Canis lupus), valamint a főemlősök köréből például a csimpánz (Pan troglodytes). 

Egyes fajoknál a vadászcsoport tagjai között nagyfokú összhangot találhatunk, amely a 

zsákmányszerzéshez szükséges kifinomult taktikák alkalmazását teszi lehetővé. A namíbiai 

Etosha Nemzeti Park oroszlánjai cserkelés közben meghatározott alakzatba szerveződnek, 

ahol a bal- és jobboldali szárnyak nőstényei a központi helyen rejtőző, legnagyobb termetű 

társaik felé terelik a zsákmányt, amelyek azután igyekeznek végezni vele (STANDER, 1992). E 

taktikában nem csupán az egyes egyedek specializálódtak az alakzat egy-egy posztjára, de a 

vadászatok jellemzően sikeresebbek voltak akkor, ha a résztvevők a saját, preferált 

szerepkörükben szerepelhettek. 

 

2.1.2.3. Hatékony problémamegoldás 

 

A csoportos életmód további előnye lehet a hatékonyabb problémamegoldó képesség, mely 

révén a csoporttagok új táplálékforráshoz juthatnak, vagy képesek lehetnek egy meglévő 

hatékonyabb kiaknázására. A csoportok sikeresebb problémamegoldó képessége több módon 

is megvalósulhat. 

Az egyik lehetőség az úgynevezett feltaláló (innovatív) viselkedések megjelenése és 

elterjedése, amelyre jó példát szolgáltatnak a tejesüvegeket felnyitogató cinegefajok (HINDE 

és FISHER, 1951), vagy épp a Koshima-szigeten élő japán makákók (Macaca fuscata), melyek 

magvakat mosnak ki a homokból, illetve az édesburgonyára tapadt sarat tisztítják le a vízben 

(KAWAI, 1965). A csoportok nagyobb mértékű innovativitását több tényező is magyarázhatja. 

Egyrészt a csoporttagok összesített aktivitása, azaz ebben az esetben a probléma megoldására 

irányuló próbálkozások száma meghaladja a magányos egyedekét, ami már önmagában 

gyorsabb és nagyobb valószínűségű sikert jósol. Másrészt a csökkent predációs kockázat 

miatt a csoporttagok több figyelmet szentelhetnek a feladatnak. Mindezek mellett egy 

csoportban változatos tapasztalatokkal és szokásokkal rendelkező egyedek fordulhatnak elő, 

így nagyobb az esélye annak, hogy akad közöttük olyan is, amely képes és motivált a 

probléma megoldására. 

 



VII. Csoportos életmód 

52 

 

A csoportos problémamegoldás előnye 

 

A csoportok problémamegoldó viselkedésének megfigyelése során nyert tapasztalatok 

alapján a kutatók feltételezték, hogy az azokat alkotó egyedek szokásai és tapasztalatai 

egymásétól eltérőek lehetnek. Előfordulhat, hogy vannak közöttük olyan egyedek is, 

amelyek valamilyen probléma megoldására képesek és egyszersmind motiváltak is. Ezen 

egyedek képességeit a csoporttagok képesek lehetnek kihasználni az adott feladat 

hatékonyabb megoldása érdekében. 

Ezt a feltételezést LIKER és BÓKONY (2009) igazolta először befogott és fogságban 

tartott házi veréb (Passer domesticus) csoportokon. A vizsgálatok során a madarak egy 

számukra ismeretlen módon lezárt etetőből juthattak táplálékukhoz. A kísérlet során két 

különböző egyedszámú (kettő, illetve hat egyed) verébcsoport probléma-megoldási 

hatékonyságát figyelték meg. A vizsgálat során azt figyelték meg, hogy a különböző 

madárcsoportok mennyi idő alatt nyitottak fel egy lezárt etetőt, és jutottak így táplálékhoz.  

A vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy a hat egyedet számláló csoportok a 

megfigyelés ideje alatt sokkal több etetőt nyitottak fel, illetve sokkal gyorsabban 

megbirkóztak a feladattal, mint a csupán két egyedből állóak. Mindezek mellett a táplálék 

megszerzésének átlagos, a sikertelen egyedek próbálkozásait is figyelembe vevő 

időtartama ugyancsak kisebb volt a magasabb egyedszámú csoportokban (l. ábra). Az egy 

egyedre eső próbálkozások száma azonban független volt a csoportmérettől. 

Mindezek arra utalnak, hogy a nagyobb csoportokban vagy az egyedek hatékonysága, 

azaz a sikeres próbálkozások aránya volt magasabb, vagy ezek nagyobb valószínűséggel 

tartalmaztak ügyesebb, tapasztaltabb problémamegoldó egyedeket. Az is elképzelhető, 

hogy mindkét tényező hozzájárul a nagyobb csoportok sikerességéhez. 

 

Házi verebek (Passer domesticus) problémamegoldó 

viselkedésének vizsgálata  két- vagy hattagú csoportok 

megfigyelése alapján. 

 

(A) A sikeresen felnyitott etetők száma a csoportban. A 

kisebb, kéttagú csoportokban az állatok kevesebb 

esetben nyitották fel az etetőket és jutottak hozzá a 

táplálékukhoz. 

(B) A megfigyelés kezdetétől az első etető sikeres 

felnyitásáig eltelt idő. A nagyobb csoportok jelentősen 

rövidebb idő alatt oldották meg a feladatot. 

(C) Az etető felnyitásától az első abból táplálkozó egyed 

megfigyeléséig eltelt idő. A nagyobb csoportokban az 

egyedek átlagosan gyorsabban kezdtek el táplálkozni, 

annak ellenére, hogy a kisebb csoportokban voltak 

sokkal hamarabb táplálkozni kezdő (találékony) 

egyedek. 
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A feltaláló viselkedés mellett ugyancsak a csoportok problémamegoldó-képességét javítja, 

ha az azokat alkotó egyedek együttműködnek egymással egy feladat hatékonyabb teljesítése 

érdekében. MELIS és mtsai (2006) kísérleti körülmények között megfigyelték, hogy a 

csimpánzokon segítőt toboroztak, ha egy feladat megoldásához ez szükséges volt. Választási 

lehetőség esetén korábbi tapasztalataikra alapozva következetesen az ügyesebb egyedeket 

hívták segítségül. 

A csoportos életmód azonban az együttműködést nélkülöző helyzetekben is előnyös lehet, 

ha az új táplálékforrásból nem csak az azt először kiaknázó egyed, hanem a csoporttársak is 

profitálnak, akár közvetlenül, például a potyázó taktika révén, akár közvetve, úgy, hogy a 

sikeres egyedektől eltanulják az új forrás megszerzésének módját. 

 

2.1.3. A csoportos mozgás fizikai előnyei 

 

Az állati csoportosulásoknak számos olyan további tulajdonsága lehet, melyekből a 

tagoknak előnye származhat. Számos olyan mechanizmus ismert, melyek a csoporttagok 

számára az energia-felhasználás hatékonyságban jelentkező előnyöket eredményeznek az 

egyedek fizikai környezettel történő érintkezésük során. 

Számos állatcsoport, mint például egyes hüllők, madarak, vagy emlősök körében is ismert 

jelenség, hogy az egyedek kedvezőtlen hőmérsékleti körülmények között közelebb húzódnak 

egymáshoz, ezáltal csökkentik a környezeti hatásoknak kitett szabad testfelületüket, így végső 

soron az elveszített hő mennyiségét is.  

Ha az egyedek kis terekben, például üregekben, vagy odvakban bújnak össze, úgy a 

környező levegő felmelegítése révén a hővesztés mértéke még tovább csökkenthető (HAYES 

és mtsai, 1992). Ugyanez a megállapítás helytálló a párolgással történő vízvesztésre is, amint 

ezt CLACK és FAETH (1998) kistermetű emlősöknél, egyes puhatestűeknél, illetve lepkék 

petecsomóinál és lárva-aggregációinál is igazolták. 

A csoportos mozgás egyik előnye, hogy az egyedek sebességének fenntartásához 

szükséges energia a csoporttársak hatására jelentkező közegellenállás-csökkenés révén 

kevesebb lehet. Ennek igazolására a kutatók egy tengeri rákfaj (Panulirus argus) csoportjait 

figyelték meg. E faj egyedei migrációjuk során időnként akár több tucatnyian is egymás mögé 

rendeződnek és így sorban vándorolnak a tengerfenéken. Amikor a kutatók hasonló 

körülmények között kipreparált példányokat mozgattak, azt találták, hogy az egy sornyi egyed 

mozgatásához szükséges energia jóval kisebb annál, mint ami az egyetlen egyed 

mozgatásához szükséges érték alapján várható lenne (BILL és HERRNKIND, 1976). 

 

A közegellenállás-csökkenés hatása a csoportok mozgására 

 

A csoportosos mozgás a tagok számára energetikai előnyt jelenthet, mert az egyedek 

megfelelő elhelyezkedése csökkentheti a közegellenállást, mivel ilyen módon az 

egyedeknek sebességük megtartásához kevesebb energiát kell felhasználniuk. 

FISH (1994) a vízben történő csoportos mozgás energiahatékonyságát vizsgálta tőkés réce 

(Anas platyrhynchos) fiókákon, amiket arra tanított, hogy egy közvetlenül a víz felszínén 

lebegő makettet kövessenek. A vizsgálatok során mérte az egyedek oxigénfogyasztását, 

ami alapján meghatározta a metabolikus rátát, azaz egy egyedre vonatkoztatva az energia-

felvételének és – leadásának arányát. A tanulmány kitért az egyedek testmérete (életkora) 

és a közegellenállás-csökkenésből adódó energetikai előny közötti összefüggésre is, ezért a 

kísérletet 3, 7, illetve 14 napos fiókákkal is elvégezték. 
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A halrajok kialakulását szintén összefüggésbe hozták a rajban való mozgás hidrodinamikai 

előnyeivel. Számos tanulmány leírta, hogy a raj hátsó pozícióiban található egyedek 

farokcsapási frekvenciája, ami az egyed energiafelhasználásának általánosan elfogadott 

indikátora, alacsonyabb, mint az elöl haladó egyedeké. Ugyanakkor, egy halraj 

hidrodinamikailag optimális alakja ugyanakkor nem feltétlenül azonos azzal a formációval, 

mely például a predációs kockázatot minimalizálja. Erre utal az a laboratóriumi megfigyelés 

is, hogy a ragadozó jelenlétében a rajok szerkezete átrendeződik, és az egyedek olyan 

alakzatot alakítanak ki, amely hidrodinamikailag ugyan kevésbé kedvező, de alkalmas a 

ragadozó megzavarására, így csökkenti a predáció kockázatát (ABRAHAMS és COLGAN, 1985). 

 

2.2. A csoportviselkedés potenciális hátrányai 

 

Az előzőekben azokról a mechanizmusokról volt szó, amelyeken keresztül a csoportos 

életmód a szociális egyedek számára előnyöket biztosíthat. A csoportos életmódnak 

ugyanakkor, a többi viselkedéshez hasonlóan költségei is vannak. A következőkben azokat a 

mechanizmusokat vesszük számba, amelyek a csoportokat alkotó egyedek fitnesz-csökkenését 

eredményezhetik. A költségek tárgyalásakor figyelembe kell venni, hogy a hátrány sok 

esetben nem a költség megfizetésével éri az egyedet, hanem azzal, hogy idő- és energia-

ráfordításával megpróbálja elkerülni annak megfizetését. Egy vízimadár-kolóniában a 

kannibalizmus jelentette fióka-mortalitás reális veszély, azaz költség az ott költő szülők 

számára, amelyet egyes szülőpárok ténylegesen elszenvednek, míg mások nem. Ugyanakkor 

minden szülőpár próbálja elkerülni fiókája elvesztését, ez azonban minden esetben 
költségeket ró rájuk, például agresszív interakciók, vagy a fészekőrzés miatti időkiesés 

formájában. 

A mérési eredmények azt mutatták, hogy a magányos fiókák számára a makett követése 

mintegy 63%-al több energiát igényelt a négy egyedet számláló csoportokban úszó 

társaikhoz képest. A csoportosan mozgó tőkés récék energetikai előnye a fiókák 

életkorának növekedésével, azaz azok testméretével negatívan korrelált, azonban még a 14 

napos fiókáknak is kevesebb energiára volt szüksége a makett követéséhez, ha egy 

csoporthoz csatlakozva úsztak (l. ábra). 
 

 

A csoportos mozgás a 

közegellenállás-csökkenés révén 

fellépő energetikai előnye. A 

magányos tőkés réce (Anas 

platyrhynchos) fiókák energetikai 

hátrányban vannak csoportban úszó 

társaikhoz képest. A fiókák 

életkorának növekedésével ez az 

előny csökkenő tendenciát mutat 

azonban továbbra is kimutatható 

(FISH, 1994 alapján). 
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2.2.1. Csoportméret és támadási gyakoriság 

 

A csoportok feltűnősége általában azok 

méretével növekszik, azaz a magasabb 

egyedszámúak több potenciális ragadozó 

figyelmét kelthetik fel. Ha ez egyúttal ahhoz is 

vezet, hogy a csoportra irányuló támadások 

gyakorisága is megnövekszik, akkor ez például 

a hígulási jelenségből (l. VII.2.1.1.2) fakadó 

egyéni predációs kockázat-csökkenés 

elvesztéséhez is vezethet. Feltűnőségük mellett 

a ragadozók a nagyobb méretű csoportok 

elleni támadásokat azért is részesítik előnyben, 

mert ezekben nagyobb eséllyel fordulhatnak 

elő könnyen elejthető, például sérült, 

legyengült, vagy öreg egyedek. E témakörben 

főképp madarakon végeztek terepi megfigyeléseket, ezek azonban ellentmondásos 

eredményekre vezettek, azaz egyes esetekben a ragadozók a nagyobb, más esetekben viszont a 

kisebb csoportokat támadták gyakrabban. 

Egy római vizsgálat során az alkonyatkor alvóhelyeikre visszatérő seregély (Sturnus 

vulgaris) csoportok létszámát és viselkedését vizsgálták a predációs kockázat függvényében 

(CARERE és mtsai, 2009; 3.ábra). A nagyobb, kb. ötvenezer egyedet számláló seregély-

kolóniánál a vándorsólymok is sokkal többször vadásznak, illetve az ide esténként behúzó 

seregélycsoportokra is sokkal jellemzőbb volt a nagy létszámú és tömörebb csoportszerkezet. 

Ezzel szemben egy másik, csak mintegy húszezer egyedből álló kisebb kolónián, ahol a 

sólymok is ritkábban bukkantak fel, az éjszakára érkező seregélycsoportok közt gyakrabban 

fordultak elő kis létszámú, lazább szerkezetű formációk. Bár a vadászó sólymok a nagyobb 

seregélykolónia környékén fordultak elő gyakrabban, zsákmányolási sikerük sokkal nagyobb 

volt a kisebb kolóniára érkező madarak esetében (23% helyett 53%). A különbség oka 

feltehetően a seregélyek sikeres ragadozóellenes stratégiájában (nagyobb és tömöttebb 

csoportok kialakítása) keresendő. 

CRESSWELL (1994) vizsgálatában a piroslábú cankók megfigyelt telelő csoportjainak 

mérete 1-100 egyed között változott. Leggyakrabban azonban magányos egyedeket, illetve 2-

20 egyed közötti csoportokat talált. A három télen keresztül zajló megfigyelések szerint a 

karvalyok a közepes, 11-40 egyedet számláló csoportok tagjait támadták a leggyakrabban, 

annak ellenére, hogy zsákmányolási sikerük a magányos egyedek és az alacsony létszámú 

csoportok esetében nagyobb volt. Ugyanebben a vizsgálatban a vadászó vándorsólymok 

(Falco peregrinus) a magányos cankókat vagy a kisebb csoportokat részesítették előnyben. A 

20 egyednél nagyobb létszámú csoportokra e ragadozók már csak ritkán, és általában teljesen 

sikertelenül támadtak. 

A Serengeti Thomson gazelláira vadászó gepárdokat megfigyelve FITZGIBBON (1990) 

kimutatta, hogy e ragadozók egyértelműen a magányos egyedek elleni támadást választják. 

Ezt az is alátámasztja, hogy a sikeres támadások mintegy fele magányos egyedek ellen történt, 

dacára annak, hogy e gazellák több, mint 98%-a általában kisebb-nagyobb csoportokba 

tömörül. Ha e nagymacskák mégis csoportokra támadtak, általában a 2-10 egyedet 

számlálókat választották a nagyobb létszámú formációk helyett. Egy másik, emlősökön 

végzett vizsgálatban két, egymást követő télen keresztül tanulmányozták a kanadai Banff 

Nemzeti Parkban élő gímszarvasok (Cervus elephaus) csoportjaira vadászó szürke farkas 

3. ábra: A seregélycsapat jellemző szerkezete a 

ragadozó, a képen a vándorsólyom (Falco 

peregrinus) támadáskor. Fénykép: ROSE, C. 
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(Canis lupus) falkák viselkedését és zsákmányolási sikerességét (HEBBLEWHITE és 

PLETSCHER 2002). A vizsgálatban repülőgépes felméréssel határozták meg a különböző 

méretű szarvascsoportok gyakoriságát. Ezt követően megállapították a különböző méretű 

szarvascsoportok farkasfalkákkal történő találkozások gyakoriságát és kimenetelét. A 

tanulmány eredményei alapján a szarvasok egyéni predációs kockázata a közepes méretű, 

mintegy 13-30 egyedet számláló csoportokban volt a legmagasabb, ugyanis mind a 

farkasokkal való találkozás valószínűsége, mind pedig a zsákmányul esés esélye ezekben a 

csoportokban volt a legmagasabb. A farkasok a közepes méretű csoportokat gyakrabban 

támadták meg, mint ahogy az pusztán az előfordulási gyakoriságuk alapján várható lett volna. 

Ennek megfelelően a nemzeti park szarvas-állományának zöme 30 egyednél nagyobb 

csoportokba verődött, kisebb része pedig csupán 2-5 állatból álló formációkat alkot, valamint 

az összes egyed legnagyobb része az ilyen méretű csoportokban fordult elő. 

Összefoglalva, a csoportokat érő támadások gyakorisága azok méretével változik ugyan, 

ám ennek okai tisztázatlanok. Általános összefüggésként az biztosan nem állítható, hogy a 

ragadozók a támadáskor előnyben részesítik a préda nagyobb létszámú csoportjait. Az 

általános összefüggés hiányának oka részben az lehet, hogy a fentihez hasonló, terepi 

körülmények között végzett vizsgálatok eredményét a csoportméreten kívül számos más, 

fontos tényező befolyásolhatja, így például az uralkodó időjárási körülmények, a 

terepviszonyok, az adott ragadozó vadászstratégiája, vagy éppen az aktuálisan elérhető 

zsákmánycsoportok mérete. 

 

A csoport homogenitása: a hasonlóság előnyei 

 

Több állatcsoport, elsősorban halrajok vizsgálata vezetett arra az eredményre, hogy 

azok egymáshoz hasonló méretű egyedekből állnak. A megfigyelések alapján a kutatók 

feltételezték, hogy a többiektől eltérő jelleggel, például nagyobb testmérettel rendelkező 

ún. különc egyedek kitettebbek a ragadozók támadásának, és így megnövelik azok a 

csoport irányába mutatott érdeklősét. Sokak szerint ez a jelenség állhat annak a hátterében, 

hogy a csoportok általában a tagjaikhoz megjelenésükben a lehető leginkább hasonló 

egyedeket fogadnak be maguk közé, ezzel csökkentve a predáció kockázatát. 

PEUHKURI (1997) a testhosszuk alapján különböző tüskés pikó (Gasterosteus aculetus) 

rajok tagjainak méret szerinti csoportba rendeződésére gyakorolt hatását vizsgálta. Az 

előzetes megfigyelések alapján a nagyobb testméretű, így feltűnőbb egyedek a predáció 

kockázatának csökkentése érdekében általában kevésbé aktívak, és kevesebb időt töltenek 

táplálkozással. 

A kísérletben a kis és nagy testméretű egyedek táplálkozási aktivitása és azok 

feltűnősége közötti kapcsolatot vizsgálták. A megfigyeléseket 3, 6, illetve 12 egyedből álló 

rajokon végezték, melyek közül egyesek azonos testméretű egyedekből álltak, másokban 

pedig az egyik csoporttag mérete eltérő, kisebb, vagy nagyobb volt a többiekénél (l. ábra). 

A többiekétől eltérő méretű egyedet is magukban foglaló csoportoknál e különc példány 

táplálkozási aktivitása alacsonyabbnak mutatkozott a csoportjába tartozó, egymáshoz 

hasonló egyedekénél, még a vele azonos méretű példányokból álló rajok tagjaihoz képest 

is. Az egyedekre, a testméretük, azaz feltűnőségük alapján jellemző táplálkozási aktivitási 

szint a vizsgálat során nem mutatott összefüggést a csoportmérettel. 

A kísérlet eredményei alapján a különc egyedekre jellemző csökkent táplálkozási aktivitás 

valószínűleg akadályozza e példányok csatlakozását a tőlük különböző, de egymáshoz 

hasonló méretű állatokból álló rajokhoz 
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2.2.2. Versengés a táplálékért 

 

A csoportos életmód leggyakrabban emlegetett, és talán legnagyobb költsége a táplálékért 

folytatott fokozódó versengés. Ha egy táplálékfolt vagy zsákmány több egyed között oszlik 

meg, akkor az egy egyedre jutó rész csökken. Ez alól csak a gyorsan eltűnő, ám e rövid idő 

alatt rendkívül bőséges táplálékforrások jelentenek kivételt, mint amilyenek például a 

tengerek felszínközeli halrajai, amelyeket a vízimadarak kimeríteni, illetve egyedszámukat 

számottevően csökkenteni nem tudják. A csoporttagok egymás táplálkozási sikerét 

 

1. a forrás abszolút csökkentésével, például egy táplálékfolt kimerítésével, vagy 

2. a másik egyed forrásfelvételi hatékonyságának csökkentésével, így például egymás 

zavarásával befolyásolják. 

 

2.2.2.1. A csoportméret összefüggése a táplálékellátottsággal 

 

Csoportosan táplálkozó egyedek csökkenthetik egymás táplálékmegtalálási hatékonyságát 

azzal, ha a táplálékkeresés közben átkutatott területeik között átfedések vannak. Az iszapban 

keresgélő partimadarak például kevesebb táplálékot találnak a föveny olyan részein, ahol 

nemrégiben egy csoporttársuk haladt át. Ennek az egyik oka az, hogy a korábban táplálkozó 

egyed csökkenti a zsákmány lokális denzitását. A másik ok, hogy a ragadozó jelenlétére 

reagálva a gerinctelen élőlények az iszap mélyebb rétegeibe húzódnak, és átmenetileg 

csökkentik az aktivitásukat, így a másodikként táplálkozó egyed számára elérhetetlenné 

válnak. Ezt a feltételezést támasztja alá az a piroslábú cankókon végzett megfigyelés is, 

amelyben egy partszakaszt mintavételi négyzetekre osztottak, és meg mérték azt az időt, 

mialatt egy-egy ilyen kvadrátban tartózkodó madár három zsákmányt összegyűjt. A 

megfigyelések szerint minél több idő telt el az előző egyed távozása és egy újabb madár 

kvadrátba érkezése között, utóbbinak annál kevesebb időre volt szüksége a három zsákmány 

összegyűjtéséhez (SELMAN és GOSS-CUSTARD, 1988). 

 

A különcség hatásának vizsgálata tüskés 

pikóknál (Gasterosteus aculeatus). A 

kutatók 3, 6, és 12 tagú rajokat vizsgáltak, 

melyek között voltak olyanok, amelyekbe 

csak azonos méretű egyedek tartoztak (A), 

illetve olyanok is, amelyekben egy állat 

testmérete nagyobb (B) vagy kisebb (C) 

volt a többiekénél (PEUHKURI, 1997). 

A kísérlet eredményei alapján a különc 

egyedekre csökkent táplálkozási aktivitás 

volt jellemző, ami feltehetően akadályozza 

ezeknek az állatoknak a tőlük különböző 

példányokból álló rajokhoz való 

csatlakozását. 
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2.2.2.2. Potyázás 

 

Potyázásnak nevezzük azt a jelenséget, amikor a csoportos táplálkozás során egy, a 

közelben tartózkodó fajtárs a már megszerzett táplálékot eltulajdonítja. Ezt a viselkedést 

leggyakrabban madarakon és emlősökön tanulmányozták. A déli sirály (Larus dominicanus) 

dél-afrikai kolóniáin például a tolvaj viselkedés előfordulási gyakoriságát STEELE és HOCKEY 

(1995) eredményei alapján az alábbi három tényező befolyásolja. 

 

1. A préda mérete és a kezelési ideje, azaz a préda megtalálásától az elfogyasztásáig eltelt 

idő. A sirályok nagyobb valószínűséggel igyekeztek meg ellopni a táplálékot a sikeres 

egyedtől, ha az nagyméretű volt, és elfogyasztása tovább tartott. 

A táplálék elérhetőségének hatása 

 

A táplálék elérhetősége a legtöbb élőlény elterjedését és egyedszámát limitálja. Egyes 

esetekben azonban a táplálék mennyisége időlegesen olyan mértékben megnövekszik, 

hogy az azt fogyasztó csoportok egyedszámának növekedését már nem akadályozza. Az 

csoportok mérete ilyenkor mindaddig növekszik, amíg a táplálék mennyisége ismét le nem 

csökken, vagy valamilyen más tényező, így például a fertőző betegségek és paraziták 

elterjedése, vagy az őket fogyasztó ragadozók egyedszámának növekedése nem korlátozza 

azt. 

Ezt a jelenséget jól példázza egy India 

északkeleti részén nagy, mintegy 26 ezer 

négyzetkilométernyi területen előforduló 

bambuszfaj, a Melocanna baccifera, és 

az annak termését fogyasztó házi 

patkány (Rattus rattus) populáció 

kapcsolata is (l. ábra). E bambuszfajra 

jellemző a szinkronizált virágzás, illetve 

termésérés, amelyre 48 évente kerül sor. 

Ezt követően a Melocanna egyedek 

elpusztulnak, és a magokból kikelő 

növényekből alakul ki az új 

bambuszerdő. A bambusztermés 

nagyméretű, akár a 300 grammot is 

elérheti, illetve mennyisége 

négyzetkilométerenként akár a 8000 

tonna is lehet. Ez a területen jelenlévő 

növényevők, különösen a patkányok 

számára korlátlan tápanyagforrást jelent, 

amit e faj ugrásszerű 

populációnövekedése követ. 

A bambusz termésérésének időszakában a táplálék a patkánypopuláció számára már 

nem limitáló tényező, így a megszerzéséért folyó intraspecifikus verseny is lecsökken az 

egyedek között. Amikor a rendelkezésre álló bambusztermés elfogy, mivel kicsírázik, 

illetve az állatok felélik azt, a megnövekedett patkánypopulációt az élőhely már nem tudja 

eltartani, ezért az egyedszám gyorsan csökken (SINGLETON és mtsai, 2010). 

 
A házi patkány (Rattus rattus), és egy bambuszfaj, a 

Melocanna baccifera közötti táplálkozási kapcsolat 

két populációban India északkeleti részén. A 

bambusz termésérésekor a házi patkány populáció 

egyedszáma ugrásszerű növekedést mutat. A 

táplálékforrás (bambusztermés) kimerülése után az 

állatok egyedszáma is meredeken csökken, amíg a 

patkánypopuláció el nem éri eredeti méretét 

(SINGLETON és mtsai, 2010). 
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2. A táplálék kezelésének módja. A levegőből sziklákra ejtett kagylókat gyakrabban vették 

el az azokat megtalálóktól, mint azokat a rákokat, melyeket a sirályok a földön törtek 

fel. 

3. Az egyedek kora. A lopással leggyakrabban a fiatal sirályok próbálkoztak, ezzel 

szemben e magatartás az ivarérett egyedek között jóval ritkábban fordult elő, ami a 

fiatalok táplálékszerzési tapasztalatlanságával magyarázható. 

 

A tolvaj viselkedés gyakoriságát egy házi verébbel (Passer domesticus) végzett tanulmány 

(LIKER és BARTA 2002) szerint az előzőek mellett egy negyedik tényező, a rangsor is 

befolyásolhatja. E fajnál a domináns madarak a fellelt táplálékfoltról gyakran elkergetik az 

alárendelt egyedeket, amelynek következtében azok általában inkább a saját maguk által talált 

foltokból táplálkoznak. 

 

2.2.2.3. Fokozott agresszió 

 

A csoportméret növekedésével 

gyakoribbá váló agresszió jól dokumentált 

számos szociális faj esetében (SCHAFFNER 

és FRENCH 1997). A csoporttagok közötti 

agresszió irányulhat egy-egy forrás 

birtoklására, például a tetem felett 

marakodó dögevőknél, de általánosságban a 

csoporton belüli rangsor fenntartására is. Az 

agresszió költségei elsősorban az arra 

fordított energia és idő, valamint a 

sérülések kockázata. A csoporttársak közötti 

agresszió hatására jó példát nyújt egy Costa 

Ricában, közönséges csuklyásmajmok 

(Cebus capucinus) csoportjain folytatott 

vizsgálat (VOGEL 2005). A rangsorban a 

domináns pozíciót elfoglaló egyedek 

tápláléktípusonként meghatározott energia-

felvételi rátája (kJ/g/perc) bizonyult a 

legmagasabbnak, és ezek az egyedek 

kezdeményezték az agresszív interakciók 

többségét is, amelyek célpontjai jellemzően 

az alacsonyabb rangú egyedek voltak. Az 

agresszív interakciók gyakorisága a magas 

rangú majmok energia-felvételi rátáját nem 

befolyásolta jelentős mértékben, az 

alárendelt egyedekét azonban csökkentette 

(4. ábra). 

Az egyedek közötti konfliktus sok 

esetben nem végződik fizikai összetűzéssel, 

a támadás elkerülése érdekében azonban az 

egymás közelében táplálkozó csoporttagok 

fokozott mértékben figyelik szomszédos 

társaikat. Ez a ragadozók figyeléséhez ha- 

4. ábra: Kapucinusmajmok (Cebus capucinus) 

energiafelvételi rátája a dominancia-hierarchiában 

betöltött pozíciójuk és az agresszív interakciók 

gyakoriságának függvényében (A). 

A hierarchiában magasabb pozíciót betöltő egyedek 

energiafelvételi rátája lényegesen magasabb, mint a 

többi egyedé. A közepes, illetve alacsony pozíciót 

betöltő egyedek között nincs jelentős különbség. 

A magasabb energiafelvételi rátájú egyedek 

lényegesen több agresszív interakciót mutattak 

társaiknál (B). VOGEL (2005) alapján. 
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sonló módon (l. VII.2.1.1.1.) csökkentheti például a táplálkozásuk hatékonyságát. CRESSWELL 

(1998) ezzel a mechanizmussal magyarázza, hogy a talajon, egymás közelében tartózkodó 

feketerigók (Turdus merula) táplálkozási rátája akkor is csökken, ha az egyedek között fizikai 

összetűzések nincsenek, illetve a táplálék mennyisége sem limitáló tényező. 

 

2.2.3. Paraziták és betegségek 

 

Az egyedek közelsége és nagy sűrűsége feltehetően kedvez a paraziták és betegségek 

terjedésének, különösen a fizikai kontaktus útján terjedő, vagy rövid diszperziós távolságú 

élősködők tekintetében (RÓZSA 2005). Ennek hatására gyakran pozitív korreláció figyelhető 

meg a csoport mérete, illetve egyedsűrűsége és a paraziták elterjedése között. Az összefüggés 

erőssége azonban nagyfokú különbségeket mutat a gazdaszervezetek típusa és paraziták 

terjedési stratégiája szerint (RIFKIN és mtsai, 2012). Így például e számos esettanulmány 

eredményeit összegző vizsgálatban a legerősebb összefüggés a betegség előfordulási 

gyakorisága, azaz a prevalencia és csoportméret között a fizikai kontaktus útján terjedő 

paraziták tekintetében mutatkozott, amelyeknél a fertőzött egyedek gyakorisága emelkedett a 

csoportmérettel. Ehhez hasonlóan, a környezettel való érintkezés útján terjedő paraziták 

előfordulási gyakorisága szintén magasabb volt a nagyobb létszámú csoportokban, amelynek 

hátterében az állhat, hogy egy nagy csoport tagjaként az egyedeket nagyobb területről 

származó élősködők fertőzhetik meg, illetve nagyobb mennyiségű, több egyedtől származó 

anyagcsere termékkel, például ürülékkel kerülhetnek kapcsolatba. 

Az élősködők előfordulása és a csoportméret közötti összefüggés jóval erősebbnek 

bizonyult a madarak, mint az emlősök esetében. Erre magyarázatul szolgálhat, hogy a vizsgált 

madárfajok jelentős része koloniálisan költ, így ezek jellemzően nagyságrendekkel nagyobb 

méretű csoportokban fordulnak elő, mint a szociális életmódú emlősök. Az emlősök és 

madarak között mutatkozó különbség további oka lehet az is, hogy a vizsgált madárfajok 

között gyakoriak voltak a vonuló életmódú fajok, ez pedig számos patogén terjedését segítheti 

elő. A nyugat-nílusi vírus, vagy a madárinfluenza egyes törzseit például számos, hosszútávú 

vonuló madárfaj hordozza. E fajok ugyanakkor jelentős szerepet játszanak e paraziták 

kontinensek közötti terjedésében is (HUBÁLEK, 2004). 

 

3. Melléktermék hipotézis 

 

A csoportos életmóddal járó előnyök és költségek több évtizedes kutatása számos, 

különböző életmódú fajnál vezetett arra a felismerésre, hogy a jelenségre talán nem is adható 

olyan egységes és általános érvényű magyarázat, amely helytálló lehetne az állatvilágban 

jellemző igen sokféle csoportra egyaránt. A csoportos életmód evolúciójának hátterében 

bizonyos körülmények között a predációs kockázat mérséklése, ugyanakkor más esetekben a 

táplálkozási hatékonyság növelése állhat. Ilyen jellegű különbségek akár egy-egy faj eltérő 

populációi között is fennállhatnak. Az előnyök és költségek mérlegét, ezen keresztül pedig a 

csoportos életmód evolúciójának általános szabályait úgy lehetne megérteni, ha ezeket 

különböző környezeti körülmények között becsülnénk. Ez azonban több tényező miatt nehéz 

feladat. Az előnyök és költségek mérlege időszakosan, például szezonálisan, és térben, 

például különböző földrajzi helyeken élő populációk között erősen változó lehet. A nettó 

nyereség mértéke függ 

 

1. Az egyed képességeitől, így például a táplálékért vagy a párért folyó küzdelemben 

jellemző kompetitív képességétől, illetve a rangsorban elfoglalt pozíciójától; 

2. Az egyed genetikai hátterétől, mint például a parazitákkal szembeni ellenálló-
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képességétől; 

3. Az egyed csoportban elfoglalt térbeli pozíciójától, ezáltal például a ragadozó 

támadásának való kitettségétől is. 

 

Mindezek alapján helyesebb képet adna, ha az előnyök és költségek mérlegét nem 

átlagosan a populáció egészére, hanem a különböző típusú egyedekre határoznánk meg. 

A csoportos életmód vizsgálatával kapcsolatos problémák megoldására újszerű 

megközelítések jelentek meg, melyek az állati csoportok kialakulásának evolúciójára 

alternatív magyarázatokkal szolgálhatnak. Az úgynevezett melléktermék szemléletű 

megközelítés a csoportos viselkedés kialakulását az ideális szabad eloszlás koncepciója felől 

közelítve határozza meg, amely szerint az egyedek az élőhely foltjaiban ideális esetben olyan 

térbeli eloszlást mutatnak, amely számukra azonos egyedenkénti forrásmennyiséget 

eredményez. Az elmélettel ellentétben az állatok valódi csoportjaiban ez az egyedenkénti 

azonos forrásmegoszlás gyakorta nem valósul meg. Az élőhely egyes foltjaiban az elérhető 

források mennyisége magasabb, mint másutt, így az egy egyedre eső táplálékmennyiség jóval 

alacsonyabb az ideális szabad eloszlás által jósoltnál. Ebből a megfigyelésből kiindulva a 

melléktermék szemléletű megközelítést alkalmazó kutatókat az foglalkoztatja, hogy milyen 

folyamatok illetve egyedi döntések vezetnek az ideális eloszlás által jósolttól eltérő méretű 

csoportosulások létrejöttéhez. 

A melléktermék megközelítés szerint tehát a csoportba tömörülés jelensége csupán az 

egyedek viselkedési döntéseinek járulékos következménye (DANCHIN és mtsai, 2008). Az 

egyedek a csoportok kialakulásához vezető döntései a megfelelő szaporodóhely és pár 

kiválasztásával kapcsolatosak. 

 

3.1. Élőhely-választás 

 

A megfelelő élőhely kiválasztása lényeges szerepet játszik a csoportok kialakulásában, 

hiszen azt a hozzá tartozó egyedek döntései hozzák létre. A legelsőt követően a további 

egyedek is olyan döntést hoznak, hogy csoporttársaikhoz közelebb telepszenek le, mint ahogy 

azt az egyenletes eloszlás alapján várnánk. A szaporodóhely kiválasztása az egyedek fitneszét 

erősen befolyásolja, különösen az olyan élőlényeken, amelyeken az állatok letelepedést 

követő térbeli mozgása erősen korlátozott, mint például a szesszilis életmódú 

gerincteleneknél, vagy amelyeknél az utódok intenzív gondozásra szorulnak és 

helyváltoztatásra képtelenek, így például a fészeklakó madarak tojásai és fiókái, vagy sok 

emlősfaj újszülött utódai esetében. Egy, a tavaszi áradások idején víz alá kerülő szigeten költő 

sirálykolónia szaporodása eredménytelen lesz. Heterogén környezetben tehát a természetes 

szelekció várhatóan az olyan egyednek kedvez, amelyek képesek felbecsülni és egymással 

összevetni a rendelkezésre álló élőhelyek minőségét, majd kiválasztani ezek közül a számukra 

legkedvezőbbet.  A természetes szelekció ennek megfelelően a hatékony élőhely-választásnak 

kedvez (DANCHIN és mtsai, 2008), illetve ezen belül minden olyan mechanizmusnak, amelyek 

segítik az egyedeket az optimális döntés kialakításában. 

E döntésben lényegesek lehetnek az olyan szociális információk is, mint amilyen például a 

sikeresen szaporodó fajtársak jelenléte az adott élőhelyfoltban (BOULINIER és DANCHIN 1997). 

Az egyedek számára fontos az élőhely felderítése, mert így információhoz juthatnak a 

potenciálisan elérhető fészkelőhelyekről és a már ott lévő egyedekről is mielőtt kiválasztják, 

hogy hol telepednek le. E viselkedés leginkább a még nem szaporodó fiatal egyedekre, vagy 

az olyan ivarérett madarakra jellemző, melyek az adott évben nem, vagy sikertelenül 

költöttek. A sirályfélék családjába (Laridae) tartozó háromujjú csüllő (Rissa tridactyla) költő 

kolóniáinál figyelték meg, hogy a többi pár költőhelyeinek látogatása a szaporodási időszak 
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kései szakaszában, a fiókanevelés alatt a leggyakoribb. Ilyenkor a látogató egyed fajtársai 

szaporodási sikeréről akár már egyetlen látogatás révén is megbízható információ birtokába 

juthat, hiszen a már majdnem röpképes, felnevelt fiókák jelenléte elég megbízható jele az 

adott pár sikerének (BOULINIER és mtsai, 1996). E mechanizmus szerint a kolónián újonnan 

letelepedő egyedek saját fészkelőhelyük kiválasztásakor a sikeresnek vélt fajtársaik élőhely-

választási döntését követhetik. Ezt az elképzelést kísérletesen is alátámasztották a csüllők 

mellett több énekesmadár-faj esetében is. DOLIGEZ és mtsai (2002) örvös légykapó (Ficedula 

albicollis) párok szaporodási sikerét manipulálták úgy, hogy 7 napos fiókákat költöztettek a 

vizsgálati helyszínek fészkei között. Ennek révén egyes párok fiókaszámát megnövelték, míg 

másokét lecsökkentették. A kezelés eredményeként a következő évben a kísérletesen 

megnövelt fiókaszámú fészkek környékén emelkedett a bevándorlási ráta, mely tapasztalat 

ugyancsak a fentieket igazolja. 

A sikeresen szaporodó fajtársak élőhely-választási döntései tehát befolyással bírnak az 

újonnan megtelepedő egyedekére, ami végső soron csoportok kialakulásához vezethet. A 

természetes szelekció ezt követően már kedvezni fog minden olyan jelleggel bíró egyednek, 

amely képes további előnyökhöz jutni a melléktermékként kialakult csoportok révén. 

 

3.2. A megfelelő pár kiválasztása 

 

A szaporodni kívánó egyedek térbeli eloszlását a megfelelő partnerek megjelenése is 

befolyásolhatja. Mivel a lehetséges párok szintén erőforrásnak tekinthetőek, mindemellett 

változó minőségűek is, így ha egy egyed kizárólag a környezeti tényezők minősége alapján 

választ magának élőhelyet, akár azt is kockáztathatja, hogy alkalmas élőhelyet talál, de 

megfelelő pár nélkül marad. Ezek alapján a megfelelő szaporodóhely kiválasztásában 

várhatóan a párválasztás is szerepet játszik. 

A koloniális életmód és a párválasztás közötti egyik lehetséges kapcsolatot az jelenti, hogy 

a csoportot alkotó egyedek számára a pártalálás esélye nagyobb, míg ennek energiaigénye 

kisebb, mivel a párt kereső egyed kevesebb idő alatt több potenciális partner minőségéről 

gyűjthet információt. Ezek a tényezők egyaránt növelhetik a csoportosan szaporodó egyedek 

fitneszét. Bár a legtöbb koloniálisan fészkelő madárfaj szociálisan monogám, így az utódok 

nevelésében mindkét szülő részt vesz, ennek ellenére a gyakori a promiszkuitás (l. X.1.3.). 

WAGNER (1992) megfigyelései a koloniálisan fészkelő, korábban monogámnak feltételezett 

alkák (Alca torda) egy walesi kolóniáján érdekes eredményeket hozott. A kolóniában a 

madarak zöme tengerparti sziklák alatt, illetve azok tövében költött, ahol a ragadozóktól 

védetten gondozhatták utódaikat. A takarás ugyanakkor a közeli párok közötti interakciók 

lehetőségét is leszűkítette. Wagner vizsgálati során azt tapasztalta, hogy a tojásrakást 

megelőző időszakban a madarak nyílt sziklapárkányokat kerestek fel, és jóval zsúfoltabb 

csoportokat alkottak, illetve párjuk távollétében idegen partnerekkel párosodtak. Ezek a 

párzásra szolgáló, közös sziklapárkányok nagyon sok jellemzőjükben hasonlítanak a dürgő 

fajok rituális territóriumaira, mivel a nőstények a szaporodási időszakban felkeresik ezeket a 

területeket, az oda érkező hímek pedig sokszor harcolnak egymással a páron kívüli párosodás 

lehetőségéért. Az ilyen úton nemzett utódaikat azonban a hímek nem gondozzák, azaz szülői 

hozzájárulásuk a párosodással véget is ér. 

 

4. Összefoglalás 

 

A csoportos életmódot folytató élőlények számára e viselkedés számos potenciális előnyt 

és hátrányt is jelenthet, amelyek különböző mechanizmusokon keresztül nyilvánulnak meg. 

Csoportos szerveződésben az egyedek nagyobb védelmet élvezhetnek ragadozóikkal 
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szemben, és fokozódhat a táplálékszerzés hatékonysága is. Mindkét jelenségkörről számos, a 

mechanizmusokat taglaló hipotézis született. A csoportba tömörülés azonban nemcsak 

előnyökkel, hanem költségekkel is jár, mint például a feltűnőbbé válás, a paraziták terjedése, 

illetve a párválasztási- vagy a táplálékkonkurencia kiélesedése. Az előnyökkel foglalkozó 

tanulmányokhoz képest azonban a csoportos életmóddal járó költségek feltárását célzó, 

elméleti modelleket tesztelő empirikus vizsgálatok ritkábbak, így eredményeik sem mindig 

mutatnak egységes összképet. 

A funkcionális megközelítés, bár számos érdekes eredményt hozott, főleg a 

csoportviselkedéssel járó előnyöket és költségeket próbálta azonosítani, melyek egymáshoz 

viszonyított aránya a már kialakult csoport stabilitását és méretét befolyásolja. Az újabb 

keletű, melléktermék szemléletű megközelítés a madarak költő-kolóniáin tett 

megfigyelésekből indult ki, és főleg ezek kialakulásának okaira próbál válaszokat találni, az 

okokat pedig a kolóniákat alkotó egyedek választásainak következményeiben látja. 
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Kérdések 

 

1. Milyen csoporttípusokat tud elkülöníteni a csoporttagok közötti kapcsolat alapján, 

illetve funkcionális szempontból? Mi jellemzi ezeket a típusokat? Adjon meg példafajokat 

is! 

 

2. Mutassa be a csoportos viselkedést magyarázó funkcionális és melléktermék hipotézisek 

lényegét. Mi a különbség a kétféle szemlélet között? 

3. Hasonlítsa össze a hígulási jelenség és az önző csorda elméletét! 

 

4. Milyen tényezők befolyásolják a potyázás gyakoriságát? 

 

5. Milyen fizikai előnyökkel jár a csoportos mozgás? Mondjon rá példát! 

 

6. Hogyan függ össze a csoportméret és a támadási gyakoriság? Mutassa be a jelenséget a 

seregélykolóniák példáján! 

 

7. Hasonlítsa össze az információ-centrum és a toborzó centrum hipotézist! 
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VIII. Kommunikáció 

 

Szerzők: Liker András, Pongrácz Péter 

 

Rövid összefoglaló 

 

A kommunikáció az állatok viselkedésének gyakori és feltűnő eleme, erre szolgálnak például 

a különféle hangjelzések és a pózok is. Ezek mellett azonban más tulajdonságoknak is lehet 

kommunikációs szerepe, gyakori például a szaganyagokkal vagy a színekkel történő jelzés. A 

kommunikáció során a jelet adó állat információt ad a jelzést vevő egyedek számára saját 

minőségéről, állapotáról, vagy a környezet tulajdonságairól. Az adó szempontjából a jelzés 

funkciója, hogy a vevőből kedvező viselkedési választ váltson ki. A jelzésre adott reakció 

azonban gyakran a vevő számára is hasznos. Az állati kommunikációban előfordulnak 

megtévesztő jelzések is, ezek azonban ritkák. A jelzések megbízhatóságát szavatolhatja az adó 

és a vevő közös érdeke, vagy az, hogy az adó nem tud megtévesztő jelzést küldeni, vagy 

számára ez nem éri meg, például a jel fiziológiai vagy ökológiai költségessége miatt. A jelzések 

kialakulhatnak eredetileg nem jelző funkciójú viselkedésformákból vagy morfológiai 

tulajdonságokból is. A jelzés evolúciójában jelentős szerepe van a környezet tulajdonságainak, 

hiszen ez meghatározza, hogy milyen tulajdonságú jelet tud a vevő hatékonyan észlelni és 

azonosítani. 

 

1. Mi a kommunikáció? 

 

A szurikáták (Suricata suricatta) kis termetű ragadozó emlősök, néhány tucat egyedből álló 

kolóniáik Dél-Afrika félsivatagos területein élnek. A kolóniák tagjai napközben több órát 

töltenek táplálékkereséssel földalatti járataik közelében. Számos ragadozó vadászik rájuk, 

például a panyókás sakál (Canis mesomelas), a vitézsas (Polemaetus bellicosus), és egyes 

kígyók, mint a pufogó vipera (Bitis arietans) is. A szurikáták időnként megszakítják az 

élelemkeresést és figyelik környezetüket, hogy időben elmenekülhessenek a felbukkanó 

ragadozó elől. Ilyenkor gyakran ülnek ki valamilyen magaslatra, például egy termeszvárra, 

ahonnan jól belátják a környéket. Ha az őrködő egyed észrevesz egy ragadozót, jellegzetes 

kiáltást hallat, melynek hangzása a ragadozó típusától függ (1. ábra). 

 
1. ábra. Szurikáták (Suricata suricatta) repülő és talajon közeledő ragadozóra, valamint kígyóra adott 

vészkiáltásainak szonogramja (MANSER 2001). Jól látható, hogy a különböző ragadozótípusokat jelző hangtípusok 

időtartamban és a frekvencia-térben egyaránt jelentősen eltérnek egymástól. Forrás: pcwallart.com 
 

A környéken táplálkozó fajtársak ezekre az eltérő vészjelzésekre más-más módon reagálnak. 

Amikor az őrszem emlős predátort jelez, igyekeznek gyorsan visszabújni a járatukba, ha 

viszont ragadozó madarat, akkor vagy menekülnek, vagy a földre lapulnak, és az eget kémlelik. 



VIII. Kommunikáció 

68 

 

Kígyó közeledésére utaló jel esetében viszont óvatosan megközelítik a veszélyforrást. A kiáltás 

jelzi a ragadozó távolságát is. Más változatát használják a távolban közeledő ragadozó 

észlelésekor, mint akkor, ha azonnal menekülniük kell (MANSER, 2001). Az őrszemek jelzései 

viszonylag pontosan jelzik a környezetben előforduló veszélyforrásokat, társaik pedig ennek 

megfelelően változtatják viselkedésüket. 

A fenti esetben könnyen eldönthető, hogy az őrszemek jelzésének kommunikatív funkciója 

egyértelműen a veszélyre való figyelmeztetés. Ez azonban nem mindig ennyire világos, ezért 

meg kell határozni, hogy mit értünk kommunikáció alatt. A kommunikációt a 

viselkedésbiológiában három fő megközelítés alapján határozzák meg (MAYNARD-SMITH és 

HARPER, 1995). 
 

1. Mit nevezünk kommunikációnak? 
 

A kommunikációs interakció egy adó és legalább egy vevő egyed jelenlétét igényli. A 

kommunikáció olyan viselkedési interakció, amely során az adótól származó jelre a vevő 

ismételt alkalmak során hasonló viselkedéssel válaszol (2. ábra). Egy külső megfigyelő csak 

akkor tudja megjósolni, hogy két egyed között kommunikációs interakció jött létre, ha az 

esemény ismételten bekövetkezik, hiszen a jelnek éppen az a szerepe, hogy a vevő viselkedését 

nagy valószínűséggel megváltoztassa. 
 

 
 

2. ábra. A kummunikáció folyamatának sematikus ábrája. Az adó jelét a vevő detektálja. A vevő a jelre reagál, 

például viselkedésének megváltoztatásával. A vevő reakciója visszahat az adó viselkedésére is, így például a 

hatékonyabb kommunikáció érdekében megváltozhat a jel tulajdonsága. FONT és CARAZZO (2010) alapján.  

 

2. Mi a jel? 
 

A jel, vagy más néven szignál, a kommunikációs viselkedésnek a vevő által észlelhető 

eredménye. Az állati kommunikációs jelek specifikus evolúciós folyamatok eredményeképpen 

alakulnak ki. 

 

3. Mi a kommunikáció funkciója? 
 

Mivel a kommunikációt a jeladó kezdeményezi, adaptivitását elsősorban az adóra 

vonatkoztatva definiálhatjuk. A kommunikáció során az adó jelzése révén a vevő úgy változtatja 

meg a saját viselkedését (állapotát), hogy az sok interakció átlagát tekintve az adó számára 
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előnyös legyen. Ez a meghatározás nem zárja ki azt, hogy a kommunikáció a vevő számára is 

előnyös legyen, ugyanakkor nem is feltételezi azt. 

A jel információtartalma alatt azt a tulajdonságát értjük, melynek révén az a vevőben 

változást okoz. A hím selyemlepkét (Bombyx mori) magához vonzó, a nőstény által termelt 

feromon esetében a hím számára az információ nem más, mint hogy megtermékenyíthető 

nőstény van a közelben. A vetélkedő gímszarvas (Cervus elaphus) bika bőgése egy másik hím 

számára a jeladó testméretéről és harckészségéről szolgál információval, ami alapján a vevő a 

küzdelem folytatása, vagy annak feladása mellett dönthet. A jel az adó valamely külső vagy 

belső tulajdonságára, állapotára, illetve a környezetben bekövetkező eseményekre vonatkozik 

(l. lent). Fontos megjegyezni azonban, hogy a jelzett információ nem feltétlenül felel meg az 

adó aktuális külső vagy belső állapotának. 

A jelekkel kapcsolatos további fontos kritérium, hogy azok evolúciójuk során olyan 

szelekciós folyamat eredményei legyenek, amely az egyre hatékonyabb kommunikáció 

kialakulása érdekében zajlik (MAYNARD-SMITH és HARPER, 1995). E kritérium bevezetésével a 

jelzéseket elkülöníthetjük az olyan viselkedésektől, amelyek megváltoztatják ugyan az őket 

észlelő egyedek magatartását, ám nem rendelkeznek kommunikációs funkcióval. A ragadozók 

mozgása közben keletkező zaj például megváltoztathatja a zsákmány viselkedését, mert ebből a 

préda a ragadozó jelenlétére következtethet, és így időben elmenekülhet az elől. Nem tekintjük 

kommunikációnak azt sem, amikor egy megfigyelő mások viselkedést meglesi vagy kihallgatja. 

A másokat kihallgató kis nyúlszájú denevér (Noctilio albiventris) a vadászó fajtársak préda 

megtalálására szolgáló lokátorjelzéseit követve is eljuthat zsákmányhoz (DECHMANN és mtsai, 

2009). Azonban a meglesett, kihallgatott viselkedésformák nem szignál-funkcióra 

szelektálódtak, és az eseményből kizárólag a leselkedő félnek származik haszna. 

 

 

Az információ fogalmának értelmezése 

 

A kommunikációs folyamat értelmezésében sokszor szoktak a jelben lévő információra 

hivatkozni. Ez a megfogalmazás általában onnan ered, hogy az emberi nyelv szavait szokás 

egyfajta jelentéssel, más szóval információtartalommal azonosítani. Azonban hibás az a 

megközelítés, amely közeli hasonlóságot tételez fel a szavak és az állati jelek (és a nem 

nyelvi emberi jelek) között. Ha a jel információtartalmára vagyunk kíváncsiak érdemes az 

információelméletből kiindulni, amelyik sokkal általánosabb leírást tesz lehetővé. A 

kommunikációs folyamat lényeges eleme, hogy az adó jelére a vevő megfelelő viselkedést 

mutasson. Adódik a kérdés: honnan tudja egy vevő, hogy mit kell tennie egy adott jel 

esetén? 

A jel szerepe az, hogy megjósolja az adó várható viselkedését, vagy a környezet 

valamilyen tulajdonságát (l. VIII.2.), és a vevő valójában ezekre reagál. A jel 

információtartama nem más, mint a vevő bizonytalanságának csökkentése az adott 

helyzetben megfelelő reakció kialakításában. Vegyük az alábbi példát. 

Az adó „A” jel esetén támad, „B” jel esetén üdvözöl. A vevő támadás esetén elmenekül 

vagy visszatámad, üdvözléskor viszont békés közeledéssel válaszol. Ha az adó nem jelez, 
csak közelít a vevő felé, akkor az utóbbi nagyon bizonytalan a megfelelő viselkedés 

kiválasztásában (hiszen 3 vagy akár több akció közül kell választania) és nagy eséllyel 

hibázik majd. Ha azonban az adó „A” jelet mutatja (és tegyük fel sokkal nagyobb méretű, 

mint a vevő), akkor a vevő bizonytalansága lecsökken, és egyből a menekülést választja. A 

leírásból úgy tűnhet, hogy az információ a vevő számára fontos, pedig valójában az adó 

éppen azért fektet bele energiát a jel adásába, hogy biztos lehessen a vevő reakciójában. 

Ezért a jelzéssel az adó bizonytalansága is csökken a vevő várható viselkedését illetően. 
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2. A kommunikációs jelzések funkciója 
 

Az állatfajok nagyon különbözőek biológiai tulajdonságaik, életmódjuk és élőhelyük 

tekintetében, ami megmagyarázza, hogy miért találunk olyan nagy változatosságot a jelzések 

funkciója között (1. táblázat). A jelzéseket 4 csoportba sorolhatjuk aszerint, hogy mire 

vonatkoznak (HARPER, 1991). 

 

1. Az azonosítók az egyed, csoport vagy fajtárs felismerését szolgáló jelzések. Így például a 

partimadarak közé tartozó kőforgatók (Arenaria interpres) a tollazat mintázatának egyedi 

változatossága alapján ismerik fel egymást (WHITFIELD, 1988), vagy a méhek az 

úgynevezett kolóniaszag segítségével azonosítják a kolóniába tartozó egyedeket (LACY és 

SHERMAN, 1983).  

Fontos azonban észrevenni, hogy az „A” jel csak akkor lehet X viselkedési esemény jele, 

ha időbeli illetve sorrendbeli kapcsolatuk nem véletlenszerű, azaz „A” rendszeresen 

megelőzi X bekövetkezését. Ez azt jelenti, hogy az adónak olyan viselkedésszerveződéssel 

kell rendelkezni, hogy „A”-t előbb mutatja, mint „X”-et, illetve a vevőnek olyan felismerő 

rendszerrel kell rendelkeznie, amely észleli, hogy „A” megelőzi „X”-et. Mivel az adó 

potenciálisan sok féle viselkedést mutathat, a vevő csak sok megfigyelésből vonhatja le a 

következtetést, hogy „A” többször előzi meg „X”-t, mint az véletlenszerűen várható lenne. 

Minél hatékonyabb az adó jelző viselkedése („A” megelőzi „X”-t), és minél hatékonyabban 

ismeri fel a vevő, hogy „A” megelőzi „X”-t, annál erősebbé válik „A” jelző szerepe. Mivel 

az állatok esetében mind a két képesség mögött genetikai variabilitás állhat, számos jelzés 

esetében elképzelhető, hogy az adók ill. vevők kölcsönös szelektív kapcsolatba kerülnek 

(koevolúció). Olyan viselkedések válnak jellé, amelyek jellemzően megelőzik az adó adott 

viselkedését, ill. amelyet a vevők hatékonyan képesek felismerni jelként. Ennek az az 

előnye, hogy az adónak nem szükséges „próbálkoznia” a megfelelő jel kialakításával, a 

vevőnek meg nincs szüksége, hogy sokáig figyelje az adó viselkedését (amire nem is lenne 

módja), hogy észlelje egy viselkedés jelző szerepét. Valószínűleg nem véletlen, hogy számos 

jel a vevő számára kulcsingerként jelentkezik, azaz felismeréséhez alig szükséges 

tapasztalat. 

Az adó szempontjából jel információtartalmát üzenetként értelmezzük, ami azt jelenti, 

hogy a jel az adó egy speciális mentális reprezentációjára, ill. belső állapotára vonatkozik. A 

vevő szempontjából a szignál jelentéssel bír, ami arra vonatkozik, hogy az érzékelt jel az 

elmében egy reprezentációs struktúrához, belső állapothoz kapcsolódik. Optimális esetben 

az üzenet és a jelentés összecseng, megfelel egymásnak, azaz magas a korrespondanciájuk. 

A fent említett koevolúciós folyamat a lehető legnagyobb korrespondenciát biztosítja egy faj 

esetében, azonban az egyedek tapasztalataik által tovább fokozhatják az üzenet és a jelentés 

egybeesését. Azonban a mindennapi életben a viselkedésen alapuló jelekkel történő 

kommunikáció esetében mindig van valamilyen bizonytalanság, mert az adó spontán 

hibásan jelezhet, vagy zajos háttérben jelez (l. VIII.2.). Hasonlóképpen a vevő nem biztos, 

hogy éppen készen áll a jel felfogására, vagy hibát vét az észlelésben a háttér zaj miatt. 

Végül egy példa az üzenet és jelentés szétválasztására: A territóriumot védő hím éneke 

egyfajta üzenetnek tekinthető, ugyanakkor más lesz az ének jelentése a közelben lévő hím, 

ill. nőstény számára, és ennek megfelelően a két egyedből eltérő viselkedési választ vált ki. 

A hím vetélytárs jelenlétére következtet, míg a nőstény egy potenciális párt lát az éneklőben. 
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2. A minőségjelzők (indexikus jelzések) a fizikai és anatómiai tulajdonságokra, az egyed 

minőségére vonatkozó jelzések, amilyenek például a testméret, a kondíció, az egészségi 

állapot, az életkor, vagy az egyed ivara. Minőségjelző például a gímszarvas (Cervus 

elaphus) bikák bőgése. 

3. A belső állapotra vonatkozó jelzéseknél a jelzés jellege megfelel a jeladó valamely belső 

állapotának (például éhség). Például számos állatfaj utódai tátogással, hangadással jelzik 

éhségüket az etető szülőknek, és minél éhesebbek, annál nagyobb e jelzés intenzitása 

(GRODZINSKI és LOTEM, 2007). Affektív kommunikációnak nevezzük az érzelmi 

(emocionális) állapotokra, például a dühre vonatkozó jelzéseket. 

4. A környezeti eseményekre vonatkozó jelzések, vagy referenciális jelzések a jeladó 

milyenségétől, belső állapotától függetlenek, a környezeti eseményekre, állapotokra 

vonatkoznak. Ilyen jelzések vonatkozhatnak például a táplálék vagy a ragadozók 

jelenlétére. A házi méhek (Apis mellifera) például egy különleges „tánc” révén jelzik 

társaiknak, hogy milyen távolságban és irányban található egy adott tápláléklelőhely. 
 

Funkció Faj               Jelzés 

1. Azonosítók   

Fajfelismerés pók (Cupienius getazi) A hímek hálórezegtetése a 
nőstény hálóján 

Rrokonfelismerés aranyhörcsög 
(Mesocricetus auratus) 

Szagjelzés mirigyváladékkal 

Egyedi azonosítás kőforgató (Arenaria 
interpres) 

A tollazat mintázottságának 
egyedek közötti különbsége 

2. Minőségjelzők   

A hím minősége 
(párválasztásban) 

viaszmoly (Achroia 
grisella) 

A hímek ultrahang tartományban 
adott jelzéseinek energiája 

A hím minősége 
(párválasztásban) 

füstifecske (Hirundo 
rustica) 

A hímek farktollainak 
hosszúsága 

Dominancia-rang a 
csapatban 

házi veréb (Passer 
domesticus) 

A hímek begyfoltjának 
mérete 

Menekülési képesség 
jelzése a ragadozónak 

mezei pacsirta (Alauda 
arvensis) 

A menekülés alatti ének 
minősége 

Menekülési képesség 
jelzése a ragadozónak 

Thomson gazella 
(Eudorcas thomsonii) 

Menekülés alatti szökkenések 
gyakorisága 

3. Belső állapot jelzése   

Az agresszió jelzése  
 

elektromoshal 
(Synodontis spp) 

Elektromos kisülések 

Menekülési szándék 
jelzése 

vízityúk (Gallinula 
chlorophus) 

Fehér farktollak rezegtetése, 
felvillantása 

Az éhség jelzése énekesmadarak 
(Passeridae) 

A fiókák kéregetõ hangja 

4. Információ a 
környezetrõl 

  

A táplálék helyének és 
távolságának jelzése 

házi méh (Apis mellifera) A dolgozók rezgõtánca 

A megtalált táplálék 
jelzése 

gyapjashátú tamarin 
(Saguinus Oedipus) 

Kiáltások 
 

A ragadozó jelzése 
a csapattársaknak 

házi tyúk (Gallus gallus) Riasztóhangok a repülő és földi 
ragadozók jelzésére 

A kopuláció jelzése 
a csapat hímjeinek 

pávián (Papio 
cynocephalus) 

A nõstények kopulációs 
kiáltása 

 

1. táblázat. Példák különböző funkciójú jelzésekre 
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A méhek tánca 

 

A méhek euszociális rovarok, kolóniáikban akár százezer példány is élhet, melyek 

túlnyomó többsége (nem szaporodó nőstény) dolgozó. A kifejlett egyedek nektárral, cukros 

nedvekkel és virágporral táplálkoznak, ilyen anyagokkal etetik a lárvákat is, és a viaszból 

készült lép sejtjeit szintén a nektárból készült mézzel töltik meg raktár gyanánt. A felnőtt 

dolgozók feladata a táplálékkeresés és –gyűjtés, amelyet nagyfokú szervezettséggel 

végeznek. Ezt egy rendkívül hatékony információ-átadási mechanizmus, a referenciális 

jeleken is alapuló méhtánc kialakulása tette lehetővé. A méhtánc kódrendszerét először 

KARL VON FRISCH fejtette meg (VON FRISCH, 1967), azóta pedig számos új részletet is 

sikerült kideríteni róla. 

A méhtáncot azok a felderítők járják a kaptárba való visszatérésüket követően, amelyek 

sikeresen ráleltek egy gazdagabb nektármezőre. A tánc a kaptár belsejében zajlik, vagyis a 

többi méh azt nem látja, hanem tapintás és hang alapján tájékozódik a felderítő által jelzett 

repülési irányról, távolságról. Fontos eleme még a felderítő kommunikációjának a 

lelőhelyről hozott nektárminta, amelyet visszaöklendezve az megoszt a többiekkel. Emellett 

a felderítő által hurcolt illatminta, sőt, az általa a lelőhelyen hagyott szagjel is segíti a 

többieket az odatalálásban. 

 

 
Attól függően, hogy a lelőhely a kaptár közelében, azaz 100 méternél nem messzebb, 

vagy attól távolabb, akár több kilométerre található, a felderítő vagy csak egyszerű 

útmutatást ad a többieknek, vagy pedig összetett kódolt üzenetet, amelyben mind a lelőhely 

iránya, mind pedig távolsága szerepel. Közeli lelőhely esetén a felderítő ún. kerektáncot jár, 

amely során kacskaringós vonalban mászkál, nyomvonala egymásba fűződő köröknek 

tűnnek. Ennek, illetve a szétosztott nektárnak az a hatása, hogy a többiek is kirepülnek, és 

minden irányban keresik a lelőhelyet. Ha a lelőhely messze van, a felderítő a rezgőtánccal 

jelzi az irányt és a távolságot. A rezgőtánc leginkább 8-as alakú, amelynek középső vonala 

egyenes. Amikor a méh ezen a vonalon halad, potrohát hevesen rázza. A lelőhelyhez vezető 

irányt ez a rezegve megtett szakasz mutatja a kaptárhoz képest, a Nap helyzetéhez 

viszonyítva. A függőlegesen felfelé haladó rezgővonal azt jelenti, hogy a Nap felé kell 

repülni a lelőhelyhez. Ha például a rezgővonal balra-felfelé kitér 40 fokkal a függőlegestől, 

ez azt jelenti, hogy a Naphoz képest balra 40 fokkal kell eltérni a kaptártól kiindulva. Mivel 

a felderítő hazaútja, valamint a tánc során nagyobb távolságok esetében a Nap látszólag 

elmozdul az égen, a felderítő az iránykomponenst biológiai óramechanizmus segítségével 

módosítva adja át a közönségének. A távolságot a méhek a rezgőtánc ciklusideje alapján 

határozzák meg. Minél kevesebb rezgőciklust hajt végre a méh adott idő alatt, annál 

messzebb található a lelőhely. Általában 15 sec alatt 8-9 ciklus 200 méteres, 4-5 ciklus 1000 

méteres, illetve 2-3 ciklus 2000 méteres távolságot jelez. A felderítő a távolságot a repülési 

erőfeszítés alapján becsli. Ha a felderítő szárnyát kismértékben megrövidítik, vagy egy, a 

magasban, például egy léghajóra helyezett lelőhelyre reptetik kísérleti körülmények között, 

A rezgőtánc felépülése. 

A felderítő az 1. és a 3. 

szakaszban mindig 

ugyanabba az irányba 

rezegteti a potrohát 

haladás közben. Egy 

teljes ciklus a 4. 

szakasszal ér véget. 

Forrás: HMC Bee Lab 
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A kommunikációs jelzések számos funkció esetében nyújtanak előnyt az adó, és esetenként 

a vevő számára is. Egy-egy jelről csak megfelelő megfigyelési vagy kísérleti adatok birtokában 

lehet egyértelműen eldönteni, hogy milyen funkciót szolgál. A teljesség igénye nélkül 

bemutatjuk a kommunikáció legfontosabb funkcióit (l. 1. táblázat). 

 

1. A versengő jelzések az erőforrásért, például a táplálékért, vagy a szexuális partnerért 

folyó vetélkedés során használt minőségjelző, illetve belső állapotra utaló jelzések. Ilyen 

például a szarvasbikák bőgése a nőstényekért folyó versengés során. 

2. A konfliktuscsökkentő jelzések a vetélkedés során vagy azt követően adott, a másik 

egyed agresszivitását csökkentő jelzések, illetve olyanok, amelyek segítik a vesztes és a 

győztes fél szociális kapcsolatának helyreállítását. Ez utóbbiakat békítő jelzésnek is 

nevezik. A rézuszmajmok (Macaca mulatta) például arckifejezésükkel és testtartásukkal 

is jelzik behódolásukat a domináns egyed felé (MAESTRIPIERI és WALLEN, 1997). 

3. Az udvarlási jelzéseka párválasztás során, az ellenkező ivarú potenciális partner 

befolyásolására használt jelzések, amelyek az udvarló minőségét illetve belső állapotát 

mutatják (l. lejjebb). 

4. A gondozást kiváltó jelzések az utódok olyan jelzései, amelyek a szülők gondozó 

viselkedésének kiváltására irányulnak (l. kéregető viselkedés). 

5. Figyelmeztető jelzéseknek, vagy vészjelzéseknek nevezzük a ragadozó észlelésekor adott, 

általában a fajtársak figyelmét fokozó, vagy menekülésüket kiváltó jelzéseket (l. 

VI.3.1.6.3). Ide soroljuk a csúfolódó viselkedés jelzéseit is (l. VI.3.1.6.5.). 

6. A riasztó jelzések a ragadozó támadásának megzavarására, illetve meghiúsítására 

vonatkoznak (l. VI.3.1.2.2.). 

7. A kapcsolattartó jelzések a csoporttársak többé-kevésbé nem specifikus figyelmének, 

illetve a csoport kohéziójának fenntartását szolgálják, illetve a szinkronizált aktivitást 

segítik elő. Számos állatfajnál különféle hangjelzések szolgálnak a csoporttagok közötti 

kontaktus fenntartására a táplálkozás vagy a csoport mozgása során. Ilyen funkciója is 

van például a delfinek füttyeinek (JANIK, 2009). 

a valósnál nagyobb távolságot fog jelezni társainak, mivel számára így nagyobb energiába 

került az út. Emellett a felderítő a repülés közben észlelt háttér-elmozdulás szögkitérésére is 

érzékeny a távolságbecsléskor, ha két magas épület között repül, azaz a kaptár és a lelőhely 

is a házak tetején van, a relatíve kisebb észlelt elmozdulás miatt ezt a távolságot kisebbnek 

táncolja, mintha talajszinten repült volna. 

 

A rezgőtáncba 

kódolt, Naphoz 

viszonyított 

irány, amely a 

kaptárból 

kiindulva a 

lelőhely felé 

vezet.  

Forrás: 

animalwise.org 
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Előfordulhat, hogy különböző információtartalmú jelzések funkciója egybeesik. Az 

erőforrásokért folyó vetélkedésben szerepet kaphatnak az egyed belső állapotára utaló agresszív 

jelzések (affektív jelzés) és az egyedi azonosítók is, mivel az utóbbi révén az ellenfelek 

megállapíthatják a másik dominancia-hierarchiában elfoglalt rangját. 

Sok jelzés jelentéséről többféle hipotézis is létezik. A hímek közötti vetélkedésben használt 

jelzések gyakran szerepet kapnak a nőstényeknek szóló udvarlásban is. 

A háziverebek begyfoltjának funkcionális vizsgálata 

 

Egyetlen szignál többféle funkcióval is rendelkezhet. A hím házi verebek (Passer 

domesticus) fekete begyfoltja az egyik legtöbbet vizsgált színezeti jelzés. A torok alatt, a 

begy felső részén található barnásfekete folt mérete a hímek között jelentős 

változatosságot mutat (l. ábra), a tojók tollazatából viszont teljesen hiányzik ez a színezeti 

tulajdonság. A begyfolt funkcióját sok vizsgálatban úgy próbálták kimutatni, hogy 

egyszerűen megfigyelték a különböző begyfolt-méretű egyedek viselkedését. Az 

eredmények arra utaltak, hogy e bélyege egy, a téli csapatokban használtdominancia-, 

másnéven státuszjelzés, mivel ezekben a nagyobb folttal rendelkező madarak magasabb 

dominancia-rangot értek el (MOLLER 1987a, LIKER és BARTA 2001). MOLLER (1988) 

megfigyelései ugyanakkor arra utaltak, hogy a begyfolt mérete a hím minőségét jelezheti 

a nőstények számára a párválasztás során, mivel a nagyobb foltú hímek tavasszal 

hamarabb és biztosabban találtak párt. A megfigyeléses adatok azonban nem alkalmasak 

annak igazolására, hogy valóban oksági kapcsolat van-e a begyfolt mérete és a 

dominancia–rang, illetve a párszerzési siker között. Ennek igazolására kísérletes 

vizsgálatokra van szükség. 

A verebek torokfoltjának vizsgálatára egy kézenfekvő kísérleti lehetőség a folt 

méretének manipulálása, majd a kezelés a madarak dominancia-rangjára és párszerzési 

sikerére gyakorolt hatásának megfigyelése. A torokfolt mérete fekete festékkel 

egyszerűen növelhető, vagy a tollak kifakításával akár csökkenthető is.  

A státuszjelzési hipotézis alapján azt várjuk, hogy a megnagyobbított foltú madarak 

dominancia-rangja emelkedik a nem változtatott foltméretű (kontroll) madarakhoz képest. 

Abban az esetben, ha a torokfolt a hímek vonzóságát befolyásolja a párválasztáskor, 

akkor a megnagyobbított foltú madarak iránti preferenciának nőnie kell a csökkentett 

foltmérettel szemben. 

A státuszjelzési funkció egyik kísérletes vizsgálatát MOLLER (1987b) végezete a fenti 

tollmanipulációs módszerrel. Vizsgálata során fogságban tartott verébcsapatokban 

hasonlította össze a megnövelt foltú és a kontroll hímek verekedési sikerét, azaz agresszív 

interakcióik sikerességének arányát, és a csapatban néhány nap után elért dominancia–

rangjukat. 

A várakozással ellentétben a megnövelt foltú hímek verekedési sikere és dominancia-

rangja nem mutatott növekedést. A tapasztaltak hátterében az állt, hogy a csapatokban a 

nagy foltú, domináns egyedek gyakrabban támadták a megnövelt foltú, mint a kontroll 

hímeket, és általában le is győzték azokat. Az utóbbi eredmény arra utal, hogy a 

csapatokban a domináns egyedek tesztelik a magas rangot jelző jövevényeket, ami 

csökkenti a csalás lehetőségét. A státuszjelző funkciót vadonélő verebeken is tesztelték. 

Az egyik kísérletben nagy és kis begyfoltú kitömött verebeket tettek a fészek helyét védő 

hímek közelébe (MOLLER 1987a). A territórium-tulajdonosok a vizsgálata során közelebb 

merészkedtek és kevesebb félelmet jelző viselkedést mutattak a kisebb foltú makettel 

szemben, ami megfelel a státuszjelzési funkció alapján várt viselkedésnek. Egy másik 

kísérletben vadonélő hímek begyfoltját manipulálták a fészkelés előtt (VEIGA 1993). A 

megnövelt foltú verebek sikeresebbek voltak a fészkelőhelyek megszerzésében, mint a 
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3. A kommunikáció modalitásai 

 

3.1 A kommunikációs modalitások típusai 

 

A jelek fizikai hordozói, más szóval a kommunikációs modalitások (csatornák) igazodnak az 

állatok érzékszerveihez. Sokféle hallható (akusztikus, vokális) és látható (vizuális) jelzést 

ismerünk, amelyek emberi érzékszervekkel is könnyen észlelhetőek. Más jelek érzékeléséhez 

azonban specifikus műszerekre van szükségünk. Ilyenek például az ultrahang tartományban 

adott jelzések. A szaporodási időszak kezdetén számos állatfaj hímjei hirdetik feltűnő 

hangadással, színezettel, vagy pózokkal és mozgásokkal territóriumaik határát a 

vetélytársaknak, illetve jelzik jelenlétüket és szaporodási készségüket a párt kereső 

nőstényeknek. Ilyen jelzések a széncinegék (Parus major) tavaszi éneke, a gímszarvasok 

(Cervus elaphus) bőgése és a nászidőszakra kifejlődő agancsa, vagy néhány gyümölcslégy faj 

(például a Drosophila subobscura) oldalazó tánca. A kutyák és a macskák feltűnő testtartással, 

kontroll egyedek, és a csökkentett foltú madarak, ami szintén alátámasztja e bélyeg 

státuszjelző funkcióját. 

A begyfolt párválasztási funkcióját tesztelő kísérletek eredménye ellentmondásos. 

MOLLER (1988) fogságban tartott, ösztradiollal kezelt tojó verebek viselkedését vizsgálta, 

amelyek a hormonkezelés hatására gyakran mutattak párzási készséget jelző viselkedést a 

hímek jelenlétében. A tojók gyakrabban mutatták ezt a viselkedést a nagyobb begyfoltú hím 

makettek jelenlétében. Ez az eredmény a tojók nagyobb begyfolt iránti preferenciáját 

jelezheti. 

Egy másik vizsgálatban tojó verebeket helyeztek olyan ketrecbe, amelynek négy 

elágazása négy eltérő méretű begyfoltú hímmel volt szomszédos. A kísérletbena hímek 

foltméretét előzőleg festéssel megváltoztatták (KIMBALL 1996). A tojók preferenciáját a 

különböző hímek közelében töltött idővel határozták meg. A vizsgálat során azt 

feltételezték, hogy a tojók a leginkább preferált hím közelében tartózkodnak a legtöbbet. A 

begyfolt-kezelésnek azonban nem volt hatása a preferenciára, azaz a kísérlet nem 

támasztotta alá a bélyeg szerepét a párválasztásban. 

A kísérletes bizonyítékok összességében mindkét feltételezett funkciót alátámasztják. A 

kíséreletek eredményében tapasztalható ellentmondások ugyanakkor azt jelzik, hogy az 

alkalmazott vizsgálati módszerek és helyzetek jelentős hatással lehetnek a kísérlet 

kimenetelére, illetve arra is utalhatnak, hogy a különböző populációkban e jelzés funkciója 

eltérő lehet. 
 

 
1. ábra: A hím házi verebek (Passer domesticus) begyfolt-méretének változatossága. E színezeti bélyeg a 

dominancia-rangra utalhat a párválasztás során és a téli csapatokban (MOLLER 1987). 
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arckifejezéssel, fogaik kivillantásával és hangadással jelzik támadásukat, és ugyancsak többféle 

agresszív póz figyelhető meg a táplálékért verekedő házi verebek (Passer domesticus) esetében 

is. A házi méhek felderítői összetett mozgásuk révén jelzik a kaptárban tartózkodó dolgozók 

számára a táplálék irányát és távolságát (l. az „Információ fogalmának értelmezése” c. doboz). 

Számos taxon alkalmaz kémiai jelzéseket. A kommunikációban szerepet játszó szaganyagok 

jelenős része az állati test általános működése révén szabadul fel. Ismertek olyan külső 

elválasztású mirigyek is, amelyek specifikus vegyületet, úgynevezett feromonokat termelnek, 

amelyet megfelelő inger hatására a környezetbe juttatnak. Feromonoknak nevezzük azokat a 

kémiai kommunikációt szolgáló vegyületeket, amelyek a hormonokhoz hasonlóan a vevő 

élettani működéseinek megváltoztatásán keresztül fejtik ki hatásukat, de a jeladó testéből a 

külvilágba választódnak ki. Egyes rokoni csoportokban élő gerinctelen állatok (például a 

virágállatok (Anthozoa) közé tartozó telepes csalánozók, növényi tetvek (Homoptera)) gyorsan 

terjedő kémiai vegyületekkel jelzik egymás számára, ha ragadozó támadja meg a kolóniához 

tartozó egyedek valamelyikét. Emlősök körében is gyakori a szagjelzések használata, például a 

territórium-határok vagy a mozgási útvonalak mentén, ami segíti a rivális egyedek távoltartását 

és növeli a potenciális párral való találkozás esélyét (WYATT, 2014). 

Egy sajátos modalitást képvisel a tapintási (taktilis) érzékelés segítségével történő 

kommunikáció. Számos hangya- és darázsfajnál gyakori, hogy a kolóniához tartozó egyedek 

csápjukkal és lábukkal megérintik egymást. Ennek egyik funkciója a táplálékkéregetés. 

Ilyenkor a kéregető egyed csápjaival ütögeti egy jóllakott társ szájszervét, mire az felöklendezi 

a tápcsatornájában tárolt táplálékot és megosztja az éhes egyeddel (WILSON, 1975). Érdekes 

viselkedési analógia, hogy a kutyafélék kölykei úgy kéregetnek a szülőktől, hogy intenzíven 

nyalogatják azok szájszegletét. 

További kommunikációs modalitást képviselnek a szilárd, illetve vizes közegben terjedő, 

nem hang-jellegű rezgések, valamint az elektromos szervekkel érzékelhető jelzések. 

 

3.2. Milyen mértékben válhatnak univerzálissá egyes jelek? 

 

Elképzelhető, hogy valamely modalitás, funkció, illetve belső állapot tekintetében a 

kommunikációs jelek taxontól függetlenül hasonlóak legyenek. Az ismert jeleket vizsgálva 

azonban ez a hasonlóság igencsak változó mértékű. A jelenség magyarázatára nincs általános 

elmélet, annyi azonban megállapítható, hogy az univerzalitás mértéke a jel kifejezéséhez 

szükséges fizikai struktúrától illetve jel feldolgozásához alkalmazott érzékszerv működési 

elvétől függ. 

A vizuális jelzések sokkal fajspecifikusabbak, mint a vokálisak, különösen, ha egymással 

távolabbi rokonságban álló taxonok tekintetében hasonlítjuk össze ugyanazon belső állapot 

kommunikációs kifejeződéseit. A kutya és a macska jellegzetes üdvözlő testtartása igen eltérő. 

A macska üdvözlés során a farkát függőlegesen felfelé tartja, behajló véggel, a kutya viszont 

vízszintesen tartva hevesen csóválja. A vizuális jelekben megfigyelhető különbség evolúciós 

okairól keveset tudunk. Az egyik lehetőség, hogy az ezeket létrehozó anatómiai struktúrák, 

mint például a mimikai izmok, vagy a végtagok jelentős eltérést mutatnak a különböző taxonok 

között. A másik lehetőség, ami valószínűleg a fenti példát is jobban magyarázza, hogy a 

különböző fajoknál a szelekció során eredetileg más-más viselkedési forma szolgált a jel 

kialakulásának alapjául. 

Az emlősök hangjelei ezzel szemben univerzálisabban jelenítik meg az adó belső állapotát, 

hiszen a hangot képző és az azt felfogó szerveik egyaránt ugyanazon az elven működnek (3. 

ábra). Ez sok szempontból a madarakra is igaz. A jelenséget a hangképzés fizikai 

törvényszerűségei jól magyarázzák. Az emlősök, vagy a madarak hangképző szervei olyan 

csőként (rezonátor) foghatók fel, amelynek alsó végén egy, a levegő átfújásával rezgésbe 
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hozható membrán (hangszálak) található. Egy ilyen készülékben elsősorban a membrán 

vastagsága és feszülése (hangforrás), illetve a hangút hossza és alakja (szűrő) határozza meg a 

hang minőségét (TITZE, 1994). Az állat belső állapota a beidegzésen keresztül hasonlóan 

szabályozza a hangképző szervek működését, ezért a markánsan eltérő belső állapotoknak 

számos faj esetében hasonló akusztikus struktúra felel meg (RENDALL, 2003). 

 

 
3. ábra. A hang formánsai alatt azokat a frekvencia-tartományokat értjük, amelyek intenzitása jelentősen nagyobb, 

mint a környező frekvencia-sávokban mért értékek. A formánsokat F1, F2 és F3 jelöli (A). A formánsoknak fontos 

szerep jut például az emberi beszéd magánhangzóinak képzésekor. A (B) ábrán az ember hangképző szerveinek 

állása látható oldalnézetben a különféle magánhangzók kiejtése közben. Jobbra az adott hanghoz tartozó 

frekvencia-intenzitás függvényt mutatjuk be. A függvény kiemelkedő csúcsai tartoznak a formánsokhoz. Forrás: 

emaze.com (A), hydrogen.physik.uni-wuppertal.de (B). 
 

A hangok esetében az univerzalitás mögött még további fontos összefüggések is vannak, 

amelyek a jel evolúciója szempontjából meghatározóak. Hasonlítsuk össze egy agressziós 

interakció során a támadó és a behódoló egyed hangjait, melyek az előbbi esetében a düh, míg a 

másik esetében a félelem belső állapotához köthetőek. Az emlősök esetében a támadást 

jellemzően mély frekvenciájú és érdes, addig a visszavonulást a magas frekvencia-tartományba 

eső, csengő (szinuszos jellegű) hangok jelzik.  

MORTON (1977) motivációs-strukturális elmélete szerint e szignálok evolúciója úgy mehetett 

végbe, hogy valamely belső állapotot jellemzően mutató egyedek anatómiai jellegzetességeiből 

következő akusztikus paraméterek váltak e belső állapot megbízható közvetítőjévé. Mivel az 

agresszivitás elsősorban egy faj erősebb, nagyobb egyedeire jellemző, az ezek hangképző 

szerveiben keletkező hang lesz inkább kapcsolható a düh állapotához. A küzdelem feladásával 

együtt járó félelmi állapot viszont a kisebb, gyengébb, vagy fiatalabb egyedeknél fordul inkább 

elő, így ezek hangja válhat az evolúció során e belső állapot előjelzőjévé. Ehhez kapcsolódik 

még az a szabályszerűség is, hogy az azonos formájú, de nagyobb méretű testekben jellemzően 

alacsonyabb frekvenciájú hangok keletkeznek. Mivel általában a győztes egyedek is nagyobbak 

társaiknál, az általuk keltett hangok egy evolúciós folyamat során könnyebben válhatnak egy 

várható támadás jelzésévé. Bár Morton elmélete főleg az akusztikus jelekre vonatkozik, 

érdemes megjegyezni, hogy a vizuális jelek esetében is megfigyelhető bizonyos mértékű 

univerzalitás, hiszen a támadást jelző szignálok általában a test vizuálisan észlelhető méretének 

megnövelését célozzák (például szőrmerevedés, farokemelés stb.). A küzdelem feladását 

viszont a test kisebbítését célzó jelek, például az összekuporodás, a fej leszegése, vagy a 

farokbehúzás mutatják. 

A támadással, illetve a védekezéssel összefüggő hangjelek végső soron megbízhatóan jelzik 



VIII. Kommunikáció 

78 

 

a küzdő felek motiváltságát és nyerési esélyeit, így lehetővé teszik a valós összecsapás 

elkerülését (a jelzések megbízhatóságáról l. 6.). 

 

4. A jelzések hatékonyságát segítő adaptációk 

 

4.1 A jelzések ritualizációja 

 

A ritualizáció olyan evolúciós folyamat, amely során valamely, eredetileg nem 

kommunikációs célt szolgáló jelleg, például egy viselkedésforma vagy morfológiai tulajdonság 

jelzéssé alakul (JOHNSTONE, 1997). Ennek egy speciális esete, amikor egy már meglévő jelzés 

struktúrája vagy információtartalma változik meg a faj életmódjának vagy környezetének 

átalakulása következtében (l. lent a kutyák és farkasok vokális jelzéseinek összehasonlítását). A 

ritualizáció során a jelzések kiindulópontjául szolgáló jellegek úgy változnak meg, hogy ezáltal 

a kommunikáció hatékonysága növekszik. A hatékony jelzésnek egyrészt a vevők számára jól 

detektálhatónak, ugyanakkor más jelzésektől, egyúttal a nem szignál-értékű 

viselkedésformáktól is egyértelműen elkülöníthetőnek kell lennie, biztosítva ezzel a könnyű 

felismerhetőséget. A ritualizáció során, a funkciótól és a kommunikációs csatorna típusától 

többé-kevésbé függetlenül megjelenő általános tulajdonságok a feltűnőség, az ismétlődés és a 

sztereotipizáltság, melyeket az alábbi példán keresztül ismertetünk (JOHNSTONE, 1997). 

Az Anolis auratus trópusi gyíkfaj egyedei nyílt, füves élőhelyeken fordulnak elő. E faj 

hímjei időnként felkapaszkodnak territóriumuk egy kiemelkedő pontjára, és ott fejbólintó 

jelzéseket adnak. A jelzés először gyors, majd lassuló fejbólintások sorozatából áll, amit a torok 

alatti bőrlebeny szétnyitása-összecsukása is kísér (4. ábra). E jelzés nem kapcsolódik rivális 

hímek vagy párt kereső nőstények jelenlétéhez. Valószínű, hogy az adott territórium 

tulajdonosa a nagyobb távolságra lévő szomszédjainak jelez ilyen módon. A jelzés 

feltűnőségét, azaz jó észlelhetőségét a gyíkok jellemző környezetében a következők 

biztosítják. 

 

1. A bólintássorozat nagy amplitúdójú, messziről is észlelhető mozgás. 

2. A bólintások ritmusa nagymértékben eltér a környezet, elsősorban a szélfújta fű 

mozgására jellemző ritmustól. 

3. A világos pontsorokkal mintázott toroklebeny nyitása-összecsukása ugyancsak olyan 

mozgás, amely magára vonja figyelmet. 

 

 

4. ábra: Hím Anolis auratus gyík 

kifeszített toroklebennyel. E faj 

hímjei időnként felkapaszkodnak 

territóriumuk egy kiemelkedő 

pontjára, és ott fejbólintó 

jelzéseket adnak. A jelzés 

feltűnőségét, azaz jó 

észlelhetőségét a gyíkok 

jellemző környezetében a 

következők biztosítják. 

Forrás: anoleannals.org. 
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A jel redundáns, mivel benne azonos elemek ismétlődnek meg újra meg újra. A bevezető 

szakasz a fej többszöri gyors felemeléséből és leengedéséből áll, a toroklebeny kinyitása pedig 

szintén többször ismétlődik. A redundancia növeli a szignálok hatékonyságát, mivel a vevő a 

jelzést akkor is azonosíthatja, ha nem észleli elejétől végéig a teljes viselkedési sort, hanem 

csak a szekvencia egy részét látja.  

A gyíkok fejmozgatása sztereotip jel is, azaz a faj legtöbb hím egyede nagyon hasonló 

módon mutatja be a fenti viselkedés-sorozatot, és ezért a jelben előforduló viselkedési elemek 

típusa, sorrendje és időtartama nagymértékben állandó. A sztereotipizáltság növeli a 

hatékonyságot, mivel megkönnyíti az azonosítást, hiszen a vevőnek nem kell a jel többféle 

változatát felismernie. Így a jel nagyobb valószínűséggel váltja ki a vevő megfelelő viselkedési 

válaszát. 

A feltűnő jelek között extrém példákkal is találkozunk. Ilyen például a hím pávák (Pavo 

cristatus) farkuszálya, amelyet 1–1,5 méter hosszúságot is elérő, végükön feltűnő színezetű 

szemfolt mintázattal díszített tollak alkotnak. Udvarláskor a hímek a tojók közelében széttárják 

és rezegtetik faroktollaikat, ami az egyik leglátványosabb nászviselkedés a madarak körében. A 

farkuszály mérete szükségtelenül nagynak tűnik, mivel a hímek általában a nőstényektől 

néhány méterre udvarolnak, így egy kisebb farkuszállyal végzett pózolás is jól látható lenne. 

Egyes jelzések eltúlzott megjelenése mögött bizonyos esetekben az állatok érzékelésének és 

információ-feldolgozásának sajátos agyi mechanizmusai állhatnak. ENQUIST és ARAK (1998) az 

idegsejtek működését modellező számítógépes szimulációval, úgynevezett neurális 

hálózatokkal tanulmányozták, hogy a vevő jelzést érzékelő és azt feldolgozó mechanizmusa 

miként hat a szignál tulajdonságaira. A számítógépes modell egy olyan képzeletbeli ágenst 

(rovart) szimulált, amelynek a sziromhossz (jel) alapján kellett különbséget tennie a kis- és 

nagy nektártartalmú virágok között. Az ágensek több generációjára futtatott szimuláció során a 

szirmok méretében biztosabban különbséget tevő rovarok, azaz az őket szimuláló neurális 

hálózatok kiszorították a kevésbé hatékonyakat. Eközben a jelzés, vagyis a virágok 

szirommérete is változhatott a sikeres, azaz sok rovar számára vonzóméret elterjedése révén. A 

szimuláció során a jel intenzitása (a szirmok hossza) az eltúlzott szignálokhoz hasonlóan 

megnövekedett, azaz a nektárban gazdag virágok nagyon nagy szirmokat fejlesztettek. Ennek 

az az oka, hogy az olyan neurális hálózat, amely hatékony a kis és nagy intenzitású jel 

megkülönböztetésében, és csak az erősebb jelre reagál, egy a korábbinál nagyobb jelre még 

erősebb választ ad. A szignál intenzitása tehát egészen addig növekszik, amíg valamilyen más 

mechanizmus, például a jel előállításának vagy fenntartásának költsége le nem állítja a 

folyamatot. A jelzések hatékony azonosítását lehetővé tevő agyi mechanizmusok szerepet 

játszhatnak más szignál-sajátosságok, például a vizuális jelzések körében gyakori 

kontrasztosság és szimmetria kialakulásában is (ENQUIST és mtsai, 2010). 

Az eltúlzott jelzések magyarázatára azonban van más elképzelés is. A pávakakasok 

rendkívüli farktollazata volt az egyik fontos megfigyelés az úgynevezett hátrányelv-elmélet 

kidolgozásához. E szerint azok a pávakakasok a legrátermettebbek, amelyek még a hatalmas 

farktollak menekülést akadályozó hatása mellett is életben tudnak maradni az udvarlásig (l. 

VIII.6.2.). 

Az evolúció során kialakuló fokozott ismétlődés és sztereotipizáltság érdekes példája a 

kutyák ugatása. A farkasok egy-egy vakkantásból álló ugatást használnak versengő 

helyzetekben, a territórium határán, vagy egy nagyobb zsákmány körüli vita során (COHEN és 

FOX, 1976). A kutya ugatása azonban ismétlődő hangsorozatokból áll, valamint akusztikailag 

változatos formákat ölt, hiszen nemcsak alacsony alapfrekvenciájú és érdes (mint a farkasoké), 

hanem magas alapfrekvenciájú és szinuszos jellegű, tisztán csengő is lehet (PONGRÁCZ és 

mtsai, 2005). 
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A háziasítás során a kutya szociális környezete is megváltozott, hiszen a családban élő 

kutyák a fajtársaikkal történő kommunikáció mellett, az emberrel is intenzív kommunikatív 

kapcsolatban vannak. Ebben a környezetben előnyt jelent egy közepes hatótávolságú, számos 

kontextusban alkalmazható sztereotip jelzésforma, amit a többi kutya és az emberek egyaránt 

könnyen észlelhetnek. A farkasokra jellemző nagy hatósugarú (üvöltés), illetve közelre ható 

hangtípusok (morgás, vakkantás, nyüszítés) szerepköreit a kutyáknál nagyrészt az egyre 

variábilisabbá váló ugatás vette át (FEDDERSEN-PETERSEN, 2000; PONGRÁCZ és mtsai, 2010). 

 

4.2. A környezet szelekciós hatása a jelzésekre 

 

A környezet tulajdonságai lényeges mértékben befolyásolják, hogy milyen típusú szignál 

biztosíthat hatékony kommunikációt. Egy adott környezetben feltűnő, annak tulajdonságaitól 

elütő jelzés beolvadhat egy más jellegű környezet hátterébe. A hatékony akusztikus 

kommunikáció szempontjából például fontos környezeti tényező az élőhelyre jellemző 

háttérzaj, ami meghatározza a különböző hangfrekvencia-sávokra jellemző zajszintet. Zajos 

környezetben a jelzés feltűnőségének egyik mértéke az úgynevezett jel-zaj viszony, amely a 

jelzés és a háttérzaj intenzitásának arányát adja meg. Adott környezetben olyan jelzést érdemes 

használni, ami magas jel-zaj viszonyt biztosít. A háttérzaj jelzésekre gyakorolt hatására példa a 

városi széncinege (Parus major) populációk énekének megváltozása. A széncinegék eredetileg 

erdei élőhelyeken előforduló madarak, de ma már a városokban is megtelepedtek. Tavasszal a 

hímek elsősorban énekükkel hirdetik jelenlétüket, azonban a városi környezet jóval zajosabb, 

mint az erdei, amihez eredetileg alkalmazkodtak. A járműforgalom és más városi források által 

keltett zajok intenzitása elsősorban az alacsony frekvencia-tartományokban nagy. Ennek 

megfelelően a városi cinegék éneke a magasabb frekvencia-tartományok felé tolódott el, ami 

ebben a környezetben kedvezőbb jel-zaj viszonyt biztosít (SLABBEKOORN és PEET 2003). A jel-

zaj viszony nemcsak akusztikus, hanem más kommunikációs modalitások esetében is 

értelmezhető, és hasonló módon hatással lehet például a vizuális vagy kémiai jelzések 

hatékonyságára is. 

Az akusztikus kommunikációt nemcsak élettelen tényezők befolyásolhatják. Az egy helyen 

élő fajok egyedeinek együttes vokalizációja is zajként jelentkezik az egyes fajok 

kommunikációja tekintetében. Az azonos időszakban udvarló békafajok egyedei között 

versengés folyik énekük jobb észlelhetősége (hallhatósága) érdekében, mivel e jelzés 

hatékonysága nagymértékben meghatározza a párzási sikert (a nőstények magukhoz 

csalogatását) is. Floridában a behurcolt kubai levelibéka (Osteopilus septentrionalis) éneke 

nagyon hasonlít az egyik őshonos levelibéka faj, a pálmabéka (Hyla cinerea) brekegéséhez. 

Egy hangvisszajátszásos kísérlet során kiderült, hogy amikor a kubai levelibéka éneke 

felhangzik, az őshonos faj megváltoztatja saját énekét, így növelve annak hallhatóságát, azaz 

végső soron a jel-zaj viszonyt (TENNESSEN és mtsai, 2016). 

A hangjelzések esetében ugyancsak fontos tényező az élőhely fizikai szerkezete, mivel ez 

befolyásolja a hangenergia elnyelődését is. Egy olyan akusztikus jelzés, amely nyílt élőhelyen 

könnyen eljut a fogadóhoz, az elnyelődés miatt rosszul detektálható lehet akadályokkal teli 

környezetben, különösen nagyobb távolságról. A palackorrú delfinek (Tursiops truncatus) 

füttyeinek hatótávolsága függ a vízmélységétől. A két méternél sekélyebb, vízinövényekkel 

borított területeken mindössze néhány száz méter, míg a mélyebb, és növényzettől mentes 

részeken akár több kilométer is lehet. A különböző alapfrekvenciájú füttyök detektálhatósága is 

eltérő. Az alacsonyabb frekvenciájú hangok a tengervíz ún. relaxációs csillapítása miatt 

nehezebben nyelődnek el. Ennek megfelelően az alacsony, 12 kHz-nél kisebb frekvenciájú 

füttyök akár 10-20 kilométer távolságból is érzékelhetőek, míg a magasabb frekvenciájú 

füttyök csak 4 kilométer távolságig detektálhatóak (JANIK, 2009). 
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A színmintázatokkal történő kommunikációban fontos szerepet játszik a környezet színe és 

megvilágítottsága, amint azt például néhány indiai füzike faj (Phylloscopus spp) színezetének 

vizsgálata is igazolta (MARCHETTI, 1993). Az indiai Kasmírban több füzike faj is költ. Ezek 

egyrészt eltérő típusú élőhelyeken fészkelnek, másrészt a színezetükben is különbözőek. A 

fajok egy része egyszínű zöldesbarna, a többit azonban változó számú világos sáv díszíti. Ez 

utóbbiak lehetnek sárga színű szárny- és szemsávok, valamint fehér farktollak is. A kevésbé 

megvilágított élőhelyeken fészkelők tollazatában több világos sáv van (5. ábra). A jelenséget 

többféleképpen magyarázhatjuk. 

 

1. A feltűnő színezetű fajok elkerülhetik a nyílt élőhelyeket, mivel a ragadozók ott könnyen 

észreveszik őket. 

2. A kevésbé megvilágított környezetben feltűnőbb jelzésekre van szükség a hatékony 

kommunikációhoz, és ez vezetett a világos sávok kialakulásához. 

 

Marchetti (1993) vizsgálatai az utóbbi hipotézist támasztják alá, azaz a sávok a territoriális 

küzdelmekben használt szignálok lehetnek. A territórium védelme során használt pózok 

láthatóvá teszik a feltűnően színezett testtájakat. A szárnysávval rendelkező fajok kifeszített 

szárnyukat rezegtetik, míg a szemsávokkal rendelkezők a fejüket mutogatják. Emellett a 

szárnysávok méretének kísérletes megváltoztatása a vándorfüzikéknél (Phylloscopus inornatus) 

a territórium méretének változásához vezetett. A csökkentett méretű szárnysávval rendelkező 

madarak kisebb, a megnagyobbított szárnysávúak pedig nagyobb territóriumokat tartottak, mint 

a nem manipulált kontroll egyedek (5. ábra). 

 

 

 
5. ábra: Kapcsolat a színezet és az élőhely megvilágítottsága között indiai füzike (Phylloscopus spp) fajoknál. 

Egyes fajok, mintpéldául a P. proregulus (A) tollazatát feltűnő világos sávok díszítik, más fajoknál ezek 

hiányoznak. Ilyen például a P. affinis (B). (C) A szárny és fejsávok száma az élőhely megvilágítottságával csökken 
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a hét vizsgált faj esetében. (D) A territóriumok átlagos mérete P. inornatus füzikéknél a szárnysávok méretének 

manipulálását követõen MARCHETTI (1993) alapján. Forrás: bird-ukraine.pp.ua 

 

5. A kommunikációs jelzések haszna és költsége 

 

A kommunikáció akkor alakulhat ki az evolúció során, és terjedhet el, illetve maradhat fenn 

egy eredetileg nem kommunikáló populációban, ha a jelzés növeli az azokat alkalmazó egyedek 

túlélési esélyét és/vagy szaporodási sikerét, azaz ha az egyedek kommunikációból származó 

haszna nagyobb annak költségénél. A jelzés haszna lehet például a megnyert küzdelem, a 

megnövekedett táplálkozási vagy párszerzési siker. A kommunikáció költségei közé tartozik a 

jelzés létrehozásához szükséges energia, a versenytársak agresszív támadásai, vagy a ragadozók 

figyelmét felkeltő és emiatt kockázatos feltűnőség. A kommunikáció sajátos vonása, hogy a 

jelző egyed más egyedek tevékenységének megváltoztatása vagy felhasználása révén növeli 

saját rátermettségét, így például túlélési esélyét, illetve reproduktív sikerét. 

A jelzéseket a vevők szemszögéből két csoportba lehet sorolni (HARPER, 1991). A 

kooperatív jelzések esetében az adó és a vevő kommunikációból származó átlagos nyeresége 

nagyobb, mint a jelzésre adott válasz költsége, míg a nem kooperatív jelzések esetében a vevő 

költsége nagyobb a nyereségnél. 

A küzdőképesség jelzésére kooperatív szignálok szolgálhatnak. A táplálékért folyó versengés 

kimenetelét legegyszerűbb esetben olyan fizikai küzdelem dönti el, ahol nincs jelzés. Ilyenkor 

az erősebb vagy a kitartóbban küzdő állat szerzi meg a táplálékot, azonban bizonyos esetekben 

mindkét félnek megérheti jeleket használni a versengés eldöntésére a közvetlen harc helyett. A 

jelzések evolúciójának esélye megnő, ha a harc költsége jelentős, mivel a sérülés kockázata 

nagy, míg az egyes küzdelmekből származó nyereség viszonylag alacsony, ugyanakkor a 

konfliktusok gyakoriak (MAYNARD-SMITH és HARPER, 1988). Ha valamely viselkedés olyan 

jelző funkciót nyer, ami adott helyzetben megmutatja a küzdő felek fizikai erejét vagy aktuális 

belső állapotát (motivációját), akkor egyik egyed sem pazarol energiát a harcra, és nem 

kockáztatja a sérülést, a győztes nyeresége viszont ugyanaz marad. A házi verebek (Passer 

domesticus) csapataiban a hímek fekete begyfoltjának mérete jól jelzi a küzdőképességet. A 

nagyobb begyfoltú hímek sikeresebbek a küzdelmekben és magasabb rangot érnek el a 

csapatokban kialakuló dominancia-hierarchiában (LIKER és BARTA, 2001; l. „A házi verebek 

begyfoltjának funkcionális vizsgálata” c. doboz). A verébcsapatokban a fizikai küzdelemmel 

végződő konfliktusok ritkák az olyan hímek között, amelyek begyfolt-mérete nagyon 

különböző. Fizikai konfliktus általában a hasonló begyfolt-méretű, vagyis hasonló 

küzdőképességet jelző hímek között figyelhető meg (MOLLER, 1987a). 

A nem kooperatív jelzésekre példa egy afrikai madár, a szerecsendrongó (Dicrurus 

adsimilis) hamis vészjelzése. A drongók rovarokra és kisebb gerinces állatokra vadásznak, 

gyakran más fajok, például szurikáták közelében. Ragadozó észlelésekor vészkiáltást hallatnak, 

amire a velük együtt táplálkozó szurikáták abbahagyják a táplálék keresését vagy 

elfogyasztását, és védettebb helyre húzódnak. Megfigyelték, hogy a drongók néha olyankor is 

adnak vészjelzést, amikor nincs a közelben ragadozó (FLOWER, 2011). Ha ilyenkor egy, a 

közelben keresgélő szurikáta búvóhelyre menekül, a drongó megkeresi és elfogyasztja a 

hátrahagyott táplálékot. A madarak ezzel jelentősen növelhetik táplálkozási sikerüket, mivel 

táplálékuk körülbelül 10 %-át ilyen módok szerezik meg. A hamis jelzés nem kooperatív, mert 

csak a drongó nyer a kommunikációból a szurikátákra. A rendszert az tartja fenn, hogy a hamis 

jelzés viszonylag ritka. A drongók gyakran valódi ragadozót jeleznek, a szurikáták pedig 

általában jól járnak, ha reagálnak a vészkiáltásra. A hamis jelzés esetén elvesztett táplálék 

emellett aránylag kis költséget jelent ahhoz képest, mintha nem vennék figyelembe a 

vészjelzést és ragadozó zsákmányává válnának. A szurikátáknak tehát még így is megéri, hogy 



VIII. Kommunikáció 

83 

 

a ragadozók jelenlétére figyelmes drongókkal közösen keressenek táplálékot. 

A nem kooperatív jelzések egy másik érdekes példája a színezetüket extrém mértékben és 

gyorsan változtatni képes gyászos tintahalak (Sepia plangon) udvarlási viselkedése, melynek 

során a hímek egyszerre két különböző mintázatot képesek kialakítani a testük két oldalán. A 

nőstény felé eső oldalon a szokásos, hímekre jellemző udvarlási színezetet mutatják, azonban 

az ellentétes oldalon nőstény mintázatot alakítanak ki, ha ott egy rivális hím jelenik meg. Ezzel 

a megoldással valószínűleg csökkenteni tudják a hím versenytársak udvarlást meghiúsító 

támadásának valószínűségét, és így elég idejük maradhat a sikeres párzásra (BROWN és mtsai, 

2012). 

 

6. A jelzések megbízhatósága 

 

A fejezet elején adott definíció szerint a kommunikáció elsődlegesen a jeladó számára 

adaptív, a vevő viselkedését, illetve állapotát módosító folyamat. A szelekció azonban a vevőre 

is hat, mégpedig úgy, hogy az minél hatékonyabban reagálhasson a jelzésben kódolt 

információra, ami tulajdonképpen nem más, mint a jeladó állapotának, következő lépésének a 

jóslása (SEARCY és NOWICKI, 2005). A jeladóra és a vevőre ható szelekciót összehasonlítva 

látható, hogy a jelző egyed szempontjából kétféle szelekciós irány is elképzelhető. 

 

1. Versengés esetén előfordulhat, hogy a vevőnél előidézett változás (vagy egy meglévő, a 

vevő számára költséges reakció fenntartása) kizárólag az adó számára jelent előnyt. 

Ilyenkor az adó e hatást igyekszik mindenáron elérni, akár úgy is, hogy saját valós 

minőségének, állapotának nem megfelelő jelt ad. Az ilyen, nem kooperatív jel 

alkalmazása vezet a csaló magatartáshoz, mint amilyen például a drongók hamis 

vészjelzése is (l. IX.8.1.1.). 

2. Ha a csalásra valami miatt nincs lehetőség, vagy a kommunikáció sikere közös érdek, 

akkor a jelek megfelelnek a jelző egyed minőségének, identitásának, várható 

viselkedésének. Ezeket nevezzük megbízható jelzéseknek (l. IX.8.1.1.). 

 

Érdemes megfigyelni, hogy a vevő számára mindkét esetben a valós állapot minél 

hatékonyabb felismerésének képessége jelent evolúciós előnyt. Az alábbiakban a jelzések 

megbízhatóságát biztosító mechanizmusokat ismertetjük. 

 

6.1. Indexikus jelzések 

 

Egy jel megbízhatóságát (csalásmentességét) a legegyszerűbb esetben az biztosítja, ha annak 

képzése vagy intenzitása közvetlenül függ az általa jelzett tulajdonságtól. Ha egy minőségjelző 

szignál intenzitása szükségszerűen korrelál, azaz együtt nő vagy csökken azzal a 

tulajdonsággal, amit jelez, akkor a jelzett tulajdonság egy adott értékéhez csak meghatározott  

intenzitású szignál társulhat, azaz a jelzés nem hamisítható. 

A gímszarvas (Cervus elaphus) bikák ősszel kemény összecsapásokban igyekeznek 

megszerezni és megvédeni a nőstény csapatokat. Erre azonban csak a legsikeresebben küzdő 

bikák képesek. A versengés költséges, mivel gyakoriak a sérülések. A bikák 20-30 százaléka 

szerez maradandó sérüléseket az élete során (CLUTTON-BROCK és ALBON, 1979). Ezért nem 

meglepő, hogy a bikák egy erőfelmérő rituálé során jelzik küzdőképességüket, ami csökkenti a 

fizikai összecsapások gyakoriságát a különböző erejű hímek között. Ennek első lépése a bőgés, 

amely során a háremvédő és a betolakodó hím közelítőleg felmérheti egymás fizikai erejét. Ha 

a háremvédő bika bőgése nagyobb küzdőképességet jelez, a betolakodó megfutamodik. 

Fordított esetben, vagy ha a bőgés hasonló erőviszonyokat jelez, továbbfolytatódik a rituálé 
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kölcsönös szemrevételezés (úgynevezett párhuzamos séta) és végül küzdelem formájában. A 

bőgés alkalmas szignál az ellenfél erejének felmérésére, mivel hangtani jellegzetességei 

függenek a bika méretétől és kondíciójától. A bőgés rezonancia által befolyásolt komponensei, 

úgynevezett formánsai, függenek a hangadó traktus hosszától, ami viszont összefügg a 

testmérettel (6. ábra). Tehát csak a nagyméretű hímek képesek olyan bőgést produkálni, ami 

hatékonyan elrettenti az ellenfelet (REBY és MCCOMB, 2003). A gímszarvasok esetében a jelzés 

az anatómiai kényszerek következtében nem lesz hamisítható. REBY és mtsai (2005) kísérlettel 

is igazolták, hogy a bőgés információt hordoz az ellenfél erejéről. Szintetizált bőgéseket 

készítettek, amelyek hangtani tulajdonságaikban kis-, közepes-, és nagyméretű bikák bőgésére 

emlékeztettek. Amikor ezeket lejátszották vadon élő szarvasbikáknak, azok a nagyméretű hímet 

utánozó bőgésre válaszoltak legintenzívebb bőgéssel, vagyis azt kezelték a legjelentősebb 

kihívásként. A bőgések megbízhatóságával kapcsolatosan érdemes megjegyezni, hogy csak a jó 

kondícióban lévő bikák képesek megfelelően jelezni. A bikák bőgő viselkedése ugyanis sok 

energiát emészt fel. Egyrészt a bőgő egyed nem táplálkozik a jelzés adásával egyidejűleg, 

másrészt a bőgés hangképzéséhez a gégefőt speciális izmok újra meg újra lehúzzák egészen a 

szegycsontig, ami huzamos időn keresztül tetemes energiafelhasználást jelent. 

 
 

6.2. Költséges jelzések: a hátrányelv 

 

A jelzések megbízhatóságának problémájára ZAHAVI (1975) egy másik megoldást, az 

úgynevezett hátrányelvet (handicap principle) javasolta (l. IX.9.1.1.). Számos jel előállítása 

vagy fenntartása jelentős energiaigényű, akadályozza a mozgást, vagy feltűnő a ragadozók 

számára, azaz költséges tevékenység vagy tulajdonság. Miért válhatnak jellé az ilyen látszólag 

előnytelen tulajdonságok? ZAHAVI elképzelése szerint ezek éppen a költségesség miatt 

alkalmasak a jelző funkcióra. Elmélete szerint a kommunikáció megbízhatósága akkor 

biztosítható, ha a jelzés jelentős költséget ró a jelző adóra, mégpedig úgy, hogy az azonos 

intenzitású jel előállításának költsége nagyobb a gyengébb minőségű egyedek számára. Ennek 

megfelelően nagy intenzitású jelet csak a jó minőségű egyed képes előállítani (7. ábra). 
 

6. ábra: A gímszarvas (Cervus 

elaphus) bikák bőgése közben a 

hangút hossza, azaz a hangszalagok 

és a szájnyílás között mérhető 

távolság összefügg a hang formáns-

eloszlásával. Ez utóbbi alatt a 

formánsok közötti átlagos 

frekvencia-távolságot értjük. A 

hosszabb hangút kisebb formáns-

eloszlást eredményez, az ilyen 

hangok pedig nagyobb testméretre 

utalnak a vevő számára. A 

vetélkedő szarvasbikák számára 

tehát előnyös, ha a gégefőt bőgés 

közben izmaikkal lefelé húzzák (a 

kép jobb oldalán).  

FITCH és REBY (2001) nyomán 
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E logika alapján például a madarak színezete, például verebek begyfoltja azért jelezheti 

megbízhatóan a dominancia rangot a csapattársak felé, mert csak a legjobb küzdőképességű 

egyedek számára éri meg magas rangot jelző, intezív jelzés podukálása. A gyengébb 

küzdőképességű madarak is képesek lehetnek fiziológiailag az intenzívebb jelzés előállítására, 

azonban számukra a költség nagyobb: például megnőhet a domináns egyedekkel való 

küzdelmek gyakorisága, mivel azok gyakrabban támadják a hasonló jelzésű társaikat (MOLLER, 

1987b), és ez növeli a sérülés kockázatát. Ha a dominánsokkal való verekedések költsége 

nagyobb, mint a magasabb rang jelzéséből származó haszon, akkor az egyed jobban jár egy 

alacsonyabb rangot jelző színezettel. A hátrányelv tehát megmagyarázza olyan jelek 

megbízhatóságát is, amelyek nagy intenzitású, hamis előállítása lehetséges a gyengébb 

minőségű egyed számára is. Ezzel szemben az index-típusú jelzések esetében (l. VIII.4.1.) a 

gyengébb minőségű egyed eleve képtelen a nagy intenzitású jel kialakítására. 

Bár a hátrányelv alkalmas magyarázatnak tűnik a jelzések, különösképpen a minőséget 

hirdető, például párválasztási szignálok megbízhatóságának fenntartására, az elmélet sok vitát 

szült, és kísérletesen sem bizonyítható egyszerűen. A hipotézis egyik tesztelését farkaspókokkal 

(Hygrolycosa rubrofasciata) végezték, melynek hímjei az utótest száraz levelekhez történő 

ütögetésével, az úgynevezett dobolással udvarolnak a nőstényeknek. A nőstények gyakrabban 

választják a gyorsabban doboló hímeket. A kísérletben a hímek egy részének kevesebb, másik 

részének több táplálékot adtak, majd mérték a dobolási rátájukat, azaz az időegység alatti 

dobolások számát. A jelzés kondíciófüggőnek bizonyult, mivel a kísérlet során a több táplálékot 

kapó hímek doboltak többet. A jelzés költségességét a dobolás gyakoriságának 

megváltoztatásával vizsgálták. A hímek egyik részét időnként nőstények közelében tartották 

úgy, hogy a vizsgált egyedek fizikai érintkezését megakadályozták, ez pedig megnövelte a 

dobolási rátát. A kísérlet a szignál költségességét igazolta, mivel a sokat doboló hím pókok 

jelentősen nagyobb arányban pusztultak el. A hátrányelvvel összhangban a jelzés költsége 

kondíciófüggő volt, azaz a kevés táplálékon tartott hímek mortalitását jobban megnövelte a 

dobolás, mint a bőséges táplálékon tartottakét (KOTIAHO, 2000). 

A fenti és néhány hasonló vizsgálat eredményei arra utalnak, hogy egyes szignáloknál a 

hátrányelv mechanizmusa hozzájárulhat a megbízható jelek kialakulásához és fenntartásához. 

Egy szignál költségessége önmagában még nem jelenti a hátrányelv igazolását, mivel az 

indexikus jelzések kialakítása vagy fenntartása is költséges lehet. Az index- és a hátrányelven 

alapuló jelek elkülönítését a gyakorlatban nehezíti, hogy sok esetben nem lehet eldönteni, hogy 

az egyed azért nem alkalmaz intenzívebb szignált, mert nem képes rá (index), vagy, mert a 

szignál költsége nagyobb lenne a várható haszonnál (hátrányelv).  

 

7. ábra: A hátrányelv grafikus 

illusztrációja. 

A jelzés haszna (B) minden egyed számára 

azonos. A jelzés költsége azonban 

gyorsabban nő a gyengébb (C1), mint a 

jobb minőségű egyedek számára (C2). Az 

optimális, a maximális nyereséget biztosító 

jelzés intenzitása így nagyobb lesz a jobb 

minőségű (S2), mint a gyengébb minőségű 

egyed esetében (S1). 

JOHNSTONE (1997) alapján. 



VIII. Kommunikáció 

86 

 

6.3. Közös érdek 

 

Az előzőekben ismertetett két mechanizmus alkalmas lehet a csalás elterjedésének 

megakadályozására az olyan kommunikációs rendszerekben, ahol a kommunikáló felek érdeke 

nem esik egybe, mivel az adónak nem éri meg a jobb minőség látszatát keltenie. Egyes 

helyzetekben azonban a jelzés megbízhatósága mindegyik fél közös érdeke. Ilyenkor azért nem 

várható a csalás kialakulása, mert az a csaló egyed rátermettségét is csökkentené. A legtöbb 

kutató ebbe a csoportba sorolja a csapatokban élő állatok ragadozót jelző vészkiáltásait 

(SEARCY és NOWICKI, 2005). Nincs értelme például a csalásnak, ha a szülők az utódoknak, 

vagy egy rokoni csoport tagjai egymásnak jelzik a ragadozót, hiszen a csalás következménye a 

saját, vagy egy közeli rokon egyed szaporodási sikerének csökkenése lenne. Ugyanakkor, ha 

nem is csalás szintjén, de a vészjelzések gyakoriságában eltérések lehetnek annak 

függvényében, hogy a jeladó környezetében éppen milyen közeli rokonok tartózkodnak. A 

társas prérikutyák (Cynomys ludovicianus) hímjei és nőstényei akkor hallatnak vészkiáltást egy 

közeledő ragadozó láttán, ha a körülöttük tartózkodó kolóniatagok a szorosabban vett 

rokonságból kerülnek ki. Ezzel szemben nem rokon fajtársak jelenlétében a vészjelzések csak 

elvétve hangzanak fel (HOOGLAND, 1996). Hasonló módon előnyös lehet a táplálék helyének 

vagy típusának jelzése a csapatosan táplálkozó vagy raktározó fajok esetében, mivel az adónak 

is érdeke, hogy csapattársait a táplálékfoltba irányítsa. A közösen raktározó, illetve az utódokat 

közösen tápláló háziméhek (Apis mellifera) esetében egy hamis repülési irányt jelző egyed 

társai táplálkozási sikere mellett a saját maga számára rendelkezésre álló raktárak, illetve a 

kaptárban fejlődő lárvák számára hordott táplálék mennyiségét is csökkentené, azaz végső 

soron a saját várható összesített rátermettségét is negatívan befolyásolná. 

A közös érdekre alapuló jelekre további példa az olyan udvarlójelzések (például 

fajspecifikus színezet vagy az udvarlási rituálé) kialakulása, amely az egy fajhoz tartozó 

nőstények és hímek egymásra találását teszi lehetővé. A tévedés elkerülése mind a jeladó, mind 

pedig a vevő számára előnyös. Az eltérő fajhoz tartozó egyedek találkozásának többnyire csak 

sikertelen párosodás, esetleg életképtelen hibrid utódok létrejötte lesz a következménye, egyes 

pókfajoknál azonban a tévedés halálos kimenetelű is lehet. A darázspók (Argiope bruennichi) 

hímje sokkal kisebb a nősténynél, és udvarlás során könnyen az utóbbi zsákmányává válhat. A 

hím darázspók azonban olyan rezgéseket kelt el a nőstény hálóján, amelyek alapján utóbbi 

felismeri, hogy nem zsákmány, hanem potenciális szexuális partner bukkant fel (SMITH, 1977). 

 

7. A jelzést adó és fogadó közötti kapcsolat evolúciója 

 

Milyen evolúciós lépések vezethetnek el ahhoz, hogy a szurikáták egy közeledő ragadozó 

láttán a veszély típusának (például ragadozó madár vagy veszélyes kígyó) megfelelő 

vészkiáltást hallassanak, és arra a közelben tartózkodó társaik a megfelelő módon reagáljanak? 

A kiindulópontot, más tulajdonságok evolúciójához hasonlóan a populáció megfelelően nagy 

genetikai változatossága jelenti. A jel evolúciója során az adók azon változatai terjednek el, 

amelyek a leghatékonyabb és legelőnyösebb hatást kiváltó jeleket használják. A vevők között 

pedig azok a változatok lesznek sikeresek, amelyek a jelzéseket a leghatékonyabban észlelik és 

arra a számukra legelőnyösebb választ adják. A kommunikációs jelek megjelenése ennek 

megfelelően úgynevezett koevolúciós folyamat eredménye, ami arra utal, hogy az evolúciós 

folyamat során kölcsönös egymásra hatás van a jel (az adó) és a jelet felfogó (a vevő) 

mechanizmusok kialakulása között. A következőkben olyan evolúciós mechanizmusokat 

ismertetünk, amelyek a szignálok kialakulását segíthetik. Ezek a folyamatok azonban nem 

egymást kizáró alternatívák, közülük egy adott jel evolúciójára egyidejűleg több is hatással 

lehet. 
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7.1. Prediktív viselkedésformákon alapuló szignálevolúció 

 

Az adók és vevők közötti kommunikáció kialakulására javasolt egyik elképzelés szerint az 

evolúció kiindulópontját olyan, nem szignál-funkciójú viselkedések vagy tulajdonságok 

alkotják, amelyek a megfigyelő számára megjósolják a másik egyed jövőbeli viselkedését vagy 

más tulajdonságait. Ilyen jósló (prediktív) viselkedés, amikor egy ragadozót felfedező egyed 

megszakítja a táplálkozását, és felemelt fejjel a ragadozó irányába figyel. Ez az úgynevezett 

figyelő viselkedés kezdetben nem szignál, mivel egyszerűen a környezet jobb megfigyelését, és 

a ragadozó szemmel tartását segíti. A társak számára viszont információt szolgáltathat az egyed 

várható viselkedéséről és annak kiváltó okáról, mivel lehetséges, hogy a figyelő egyed 

ragadozót lát, menekülni fog, és társaknak is érdemes hasonlóképpen cselekedni. Ha a 

ragadozót figyelő egyed túlélését vagy szaporodási sikerét növeli társai viselkedésének 

megváltozása (például a többiek is elkezdik figyelni a környéket, ezáltal nő a támadás 

detektálásának esélye), akkor az olyan egyedek tesznek szert evolúciós előnyre, amelyek a 

ragadozó felfedezését hatékonyabban jelzik. A viselkedés evolúciója ennek következtében a 

feltűnőbbé és az egyértelművé válás irányába haladhat, így például a ragadozót felfedező 

egyedek figyelés közben egyre látványosabban fogják kinyújtani a nyakukat, és a figyelő póz 

kiegészülhet más kommunikációs modalitásokat használó elemekkel, akár hangadással is. A 

figyelő viselkedés evolúcióját tehát a ragadozót felfedező és az őrá figyelő társak közötti 

interakció is befolyásolja, melynek révén elindulhat a viselkedés ritualizációja a szignálfunkció 

betöltését segítő sajátosságok, például a feltűnőség és a sztereotipizáltság kialakulásán 

keresztül. Ezek révén az eredeti, nem kommunikációs funkciójú viselkedés fokozatosan 

jelzéssé alakul. 
 

 

A tükörneuronok szerepe mások viselkedésének megértésében  

 

A tükörneuronokat  makákók (Macaca nemestrina) agykérgében fedezték fel, de 

ismereteink szerint megtalálhatóak az énekesmadarak és feltehetőleg az ember agyában is 

(KEYSERS, 2009; FERRARI és RIZZOLATTI, 2014). Működésük igen sajátos, mivel ugyanazok 

az egyedi idegsejtek aktivitást mutatnak azokban az esetekben, amikor az állat egy 

viselkedést saját maga végez, például a makákó kézbe vesz egy tárgyat, és akkor is, ha az 

állat látja vagy hallja, hogy egy másik egyed ugyanazt a cselekvést végzi. Feltételezik, hogy 

a tükörneuronoknak ez a tulajdonsága fontos szerepet játszik abban, hogy az állat képes a 

megfigyelés révén más egyedek cselekvéseit azonosítani (RIZZOLATTI és CRAIGHERO, 2004). 

Erre utal például, hogy az emberi agy azon régióknak a sérülése, ahol a tükörneuronok 

jelenlétét felételezik, ahhoz vezet, hogy a betegek nem tudják pontosan azonosítani a mások 

által végzett cselekvések némelyikét (KEYSERS, 2009). 

A tükörneuronoknak szerepük lehet a motivációk vagy a mentális állapotok agyi 

reprezentációjában is. Ez a feltételezés azon alapul, hogy egyes agyi régiók egyaránt 

mutatnak aktivitást az ember saját emócióinak kialakulása, ésmások hasonló emócióinak 

megfigyelés során (FERRARI és RIZZOLATTI, 2014). Nem bizonyított azonban, hogy a két 

reakcióban ugyanazok az idegsejtek vesznek részt (LAMM és MAJDANDZIC, 2015). 

Ha a tükörneuronok és a hozzájuk kapcsolódó, más egyedek cselekvését, esetleg 

motivációját azonosító neurális rendszer az állatok körében elterjedt, akkor a szociális társak 

viselkedésének prediktálásán keresztül segítheti egyes jelzések kialakulását. Alapot adhat 

például ahhoz, hogy az állatok hatékonyan felismerhessék társaik számukra is fontos 

információt hordozó viselkedéseit, így például az agressziót, vagy a menekülési szándékot, 

még az előtt, hogy a viselkedés jelzéssé alakulna. Ez lehet a viselkedés ritualizációja révén 

történő jelzéssé válásának alapja is (l. VIII.4.1., VIII.7.1.) 
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7.2 Érzékszervi preferenciákon alapuló szignálevolúció 

 

A szignálok kezdeti evolúcióját korábban meglevő érzékszervi preferenciák is segíthetik. Ezt 

az elképzelést eredetileg a nőstények párválasztásának magyarázatára dolgoztak ki, de 

alkalmazható más típusú szignálok esetében is (RYAN, 1998). A hipotézis szerint egyes jelzések 

evolúciós kiindulópontját valamilyen nem szignálfunkcióval összefüggő érzékszervi 

preferencia alkotja. Elképzelhető, hogy egy állatfaj nőstényei ökológiai vagy élettani okokból 

meghatározott frekvenciájú hangokra vagy meghatározott hullámhosszú színekre a 

legérzékenyebbek, ezeket észlelik a leghatékonyabban, vagy ezekre adják a legerősebb választ. 

E preferenciák megléte lehetőséget teremt arra, hogy az adók olyan jelek alkalmazására 

szelektálódjanak, amelyek számukra előnyös viselkedést váltanak ki a vevőből. Egyes hímek 

például olyan frekvenciájú akusztikus jelzéseket használhatnak a szaporodáskor, amelyeket a 

nőstények nagy valószínűséggel észlelnek, és amelyek hatékonyan kiváltják a közeledésüket. A 

preferált tulajdonságú jelet használó egyedek előnybe kerülnek a többiekkel szemben, azaz 

megnő a párszerzési sikerük, a szelekció a jelzés elterjedését és a vevő érzékszervi 

preferenciájához történő egyre jobb alkalmazkodását fogja elősegíteni. A hipotézisnek két 

tesztelhető predikciója van. 

 

1. Az egyes törzsfejlődési ágakon belül léteznek olyan érzékelésbeli preferenciák, amelyek a 

fajok egy részében erre épülő szignálok kialakulását eredményezték, más rokon fajokban 

azonban nem. 

2. Az érzékelésbeli preferencia egy korábbi evolúciós folyamat termék, mint a 

kihasználására evolválódott jel. 

 

Számos kutatás támasztja alá az érzékszervi 

preferenciák meglétét, illetve hogy bizonyos 

jelzések kialakulása ezek függvényében megy 

végbe, elsősorban a párválasztásban. Egyes 

víziatka fajok nőstényei a táplálkozás során 

speciális testhelyzetet vesznek fel, amely 

elősegíti a közelükben elhaladó zsákmány 

keltette vízhullámok érzékelését. A Neumannia 

papillator fajnál kimutatható volt, hogy a párt 

kereső hímek a zsákmányokéhoz hasonló 

frekvenciájú vízrezgések keltésével hívják fel 

magukra a nőstények figyelmét. A víziatkák e 

csoportjának törzsfa-rekonstrukciója alapján 

feltételezhető, hogy a nőstények vadászó póza 

és ehhez kapcsolódó zsákmányészlelési 

technikája alakult ki először, majd ezt követte 

a hímek figyelemfelkeltő szignáljának 

evolúciója a fajok egy részénél (PROCTOR, 

1992). 

Kísérletes eredmények támasztják alá egyes 

madárfajoknál a szexuális szignálok 

érzékszervi preferencián keresztül történő 

kialakulásának lehetőségét. Néhány kistermetű 

alkafaj (Aethia spp) egyedei feltűnő, előre 

görbülő bóbitát viselnek, amelynek a párvá- 

8. ábra: A törpe alkák (Aethia pusilla) udvarló 

viselkedésének gyakorisága kitömött makettek 

közelében, a bóbita mérete és helyzete 

függvényében.. Az ábra a kísérletben használt hét 

alkamakett mellett mutatott udvarlások 

gyakoriságát mutatja. A vizsgálat eredményei 

alapján a hosszú bóbita jól láthatóan előnyös 

bélyeg. JONES és HUNTER (1998) alapján. 
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lasztásban van szerepe, mivel mind a hímek, mind pedig a nőstények előnyben részesítik a 

hosszú bóbitájú partnereket a párszerzés során. Néhány rokon fajnak azonban nincsen bóbitája, 

a bóbita preferenciája viszont e fajok némelyikében is megvan. A bóbita nélküli törpealka (A. 

pusilla) esetében a bóbitával ellátott alka-makettek segítségével mutatták ki, hogy a faj egyedei 

erős párválasztási preferenciát mutatnak a nagy bóbitájú partnerek iránt. Ezek a madarak kb. 

tízszer olyan gyakran mutattak szexuális viselkedést a bóbitás makettek közelében, mint a saját 

fajuk egyedeihez hasonló bóbita nélküli makettek mellett (JONES és HUNTER, 1998; 8. ábra). A 

fenti predikciónak megfelelően ezeknél az alkáknál valószínűleg a bóbita hiánya az ősi állapot. 

Nem világos, hogy az erős preferencia megléte ellenére miért nem alakul ki bóbita a 

törpealkánál is. 

Elképzelhető, hogy ennek hátterében a bóbita evolúciójához szükséges genetikai változatosság 

hiánya, vagy a bóbita viselésének valamilyen, jelenleg még ismeretlen költsége magyarázhatja 

e párválasztásban előnyt nyújtó szignál hiányát (JONES és HUNTER, 1998). 

Az alkákhoz hasonló, kísérletes bizonyíték utal arra, hogy a mintegy 1500 afrikai szájköltő 

sügérfaj (Cyphotilapia spp) hímjeinél megfigyelhető, a farok alatti úszót díszítő úgynevezett 

ikrafoltok evolúciós kialakulása is érzékszervi preferencián alapulhat. A hipotézis szerint e 

fajok őseinél még nem voltak ilyen, az ikra méretét és színét utánzó sárgás pöttyök a farok 

alatti úszón. Egy ősibb típusú faj (Pseudocrenilabrus multicolor) nőstényei egy képernyőn 

bemutatott eredeti küllemű (folt nélküli), illetve manipulált, ikrafoltokkal ellátott hímek közül, 

egyértelműen az utóbbiakat preferálták (EGGER és mtsai, 2011). Az ikrafoltokat utánzó jelzés 

adaptivitása abban rejlik, hogy mivel az ikrákat a lerakás után a nőstény azonnal felkapkodja 

szájköltéshez, a megtermékenyítésre nem sok idő marad a hímnek. Viszont a nőstény oda-

odakap a hím kloákája közelében levő ikrafoltokra, és eközben beszippantja a spermiumokat is. 

 

7.3. Megszaladó szelekció szerepe a szignálevolúcióban 

 

A feltűnő szexuális szignálok kialakulásának magyarázatára FISHER (1930) javasolta az 

úgynevezett megszaladó szelekció (runaway selection) hipotézist. Az elmélet feltételezi, hogy a 

választás alapját képező hím jelleg és a nőstények preferenciája egyaránt visszavezethető egy, a 

populációban jelentős variabilitást mutató genetikai komponensre. A nőstények 

preferenciájuknak megfelelő partnerrel párosodnak. Kezdetben mind a preferenciára, mind a 

preferált jellegre jellemző változatosság stabilan, evolúciós változás nélkül van jelen a 

populációban. Ebben a kezdeti állapotban a hím jelleg (például a farktoll hossza) átlagos 

intenzitása az ökológiai optimum közelében van, azaz olyan érték körül mozog, ami a 

legjobban segíti az egyed túlélését. Így a farktoll hosszát a repülés hatékonysága határozza 

meg, és nem jellemzi a párválasztási szignálok eltúlzott mérete és feltűnősége. A nőstények 

preferenciája átlagosan szintén ezen optimális jellegméret körül mozog, mivel utódaik számára 

is ez biztosítja a maximális túlélési esélyt. A tulajdonság gyors evolúciója akkor indul el, 

amikor a nőstények preferenciája valamilyen okból elmozdul az átlagosnál kisebb vagy 

nagyobb méretű jelleg felé. A preferált tulajdonsággal rendelkező, például az átlagosnál 

hosszabb farkú hímek nyeresége világos, hiszen ezek sok nőstényt tudnak megtermékenyíteni. 

Ugyanakkor a hosszú farkú hím preferenciáját hordozó nőstények is nagyobb nyereségre 

számíthatnak vetélytársaikkal szemben, mivel vonzó tulajdonságú hím utódaik ivarérett 

egyedként nagy párzási sikert érhetnek majd el. A preferenciát hordozó nőstények és a preferált 

hímek párzása révén a két tulajdonság génjei kapcsoltan fordulnak elő, azaz utódaik a preferált 

jelleget (például hosszú farktoll), és e jelleg preferenciáját kódoló génváltozatot egyaránt 

hordozni fogják. Ez a kapcsoltság erős pozitív visszacsatolást épít be a folyamatba, mivel a 

preferált, átlagosnál hosszabb farktollú hímek utódai növelni fogják a populációban az 

átlagosnál hosszabb farktollat preferáló nőstények arányát, ami a következő generációban a 
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hosszú farkú hímeknek még nagyobb szaporodási sikert biztosít. A folyamat tehát öngerjesztő 

módon, pozitív visszacsatolás révén a preferencia elterjedése és a hím jelleg gyors növekedése 

felé halad, az evolúciós változás felgyorsul. A jelzés növekedését végül az előállítási vagy 

viselési költség növekedése állítja meg, amikor a hímek párszerzésből származó nyeresége már 

nem múlja fölül a lecsökkent túlélési esélyből adódó hátrányt.  

Néhány évtizeddel később az elképzelés matematikai modellezése (LANDE, 1981, 

ANDERSSON és IWASA, 1996) igazolta, hogy a Fisher által javasolt öngerjesztő folyamat valóban 

működhet és elvezethet a preferencia elterjedéséhez és a bonyolult szexuális jelzések 

evolúciójához. A hipotézis egyik tesztelhető predikciója, hogy valamely preferált jelleg 

felerősödésével (például a farkhossz növekedésével) egyidejűleg a preferencia is a jósolt 

irányba változik a populációban. Ez a predikció úgy is vizsgálható, ha egy fajon belül a 

nőstények preferenciáját olyan populációk között hasonlítjuk össze, amelyekben a preferált hím 

jelleg kifejeződése eltérő. Mivel a modellek genetikai korrelációt jósolnak a tulajdonság és a 

preferencia között, azt várjuk, hogy a felerősödött jelleget mutató populációkban e bélyeg 

vonatkozásában ugyancsak megnövekedett preferenciát találunk (POMIANKOWSKI, 1988). A 

szivárványos guppik (Poecilia reticulata) nőstényei természetes és laboratóriumi körülmények 

között egyaránt preferálják a narancsszínű foltokkal tarkított hímeket. A halak élőhelyén, 

Közép-Amerika (Trinidad) különböző patakjaiban a hímek színezete nagy változatosságot 

mutat, ami szorosan kapcsolódik a predátorok jelentette veszély nagyságához. E populációk 

összehasonlítása igazolta, hogy minél inkább jellemző egy populáció hímjeire a narancsszínű 

foltok megléte annál erősebb a nőstények preferenciája, és hogy e preferencia több generáción 

keresztül tartó mesterséges szaporítás alatt is megmarad (ENDLER és HOUDE, 1995). Más fajok 

esetében viszont úgy tűnik, hogy a preferencia evolúciója független a preferált jelleg evolúciós 

változásától. A mexikói kardfarkú halak egy fajánál (Xiphophorus pygmaeus) a nőstények a 

vizsgált populációk egy részében a nagyméretű hímeket preferálják. A populációk 

összehasonlítása során MORRIS és mtsai (1996) kimutatták, hogy a legerősebb preferencia 

éppen azokon a helyeken fordult elő, ahol nem voltak nagyméretű hímek, míg ott ahol igen, a 

nőstények nem válogattak közöttük a testméret szerint. Ebben az esetben tehát a megszaladó 

szelekción alapuló elképzelés nem magyarázhatja a hímek testméret-változatosságát. 

Megjegyzendő azonban, hogy a testméretre nagyon sokféle szelekciós erő hathat, ami miatt a 

párválasztás hatása csak kevésbé érvényesülhet, mint néhány más tulajdonság esetében. 

 

 

Kérdések 

 

1. Jelnek tekinthetők-e a vadászó denevérek ultrahang kiáltásai? 

 

2. Milyen kommunikációs funkciója lehet egyes hím pókok háló rezegtetési viselkedésének, 

amit a nőstény pókok megközelítésekor a nőstények hálóját ütögetve végeznek? 

 

3. Két rokon majomfaj esetében a kommunikációban használt kiáltásokban vagy pedig a 

gesztikulációjukban várunk nagyobb hasonlóságot? 

 

4. A ritualizáció milyen következményei ismerhetők fel a hím békák nászidőszakban 

hallatott párcsalogató brekegésében? 

 

5. Milyen vizsgálattal lehetne egyértelműen eldönteni, hogy a hím füstifecskék szélső 

farktollainak hossza a nőstények párválasztását befolyásoló szignál? 
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IX. Ivari szelekció és szaporodás 
 

Szerzők: Laczi Miklós, Török János, Liker András 

 

Rövid összefoglaló 
 

Az állatvilágban gyakori, hogy a hímek és a nőstények méretükben, színezetükben, 

viselkedésükben stb. kisebb-nagyobb mértékben eltérnek egymástól. A különbség jól látható 

például az oroszlánnál (Panthera leo) a testméretben és a sörényben, a pávánál (Pavo 

cristatus) a farktollak hosszában és színezetében, a szarvasbogarak (Lucanus cervus) 

rágójának (szarvának) méretében. Az eltérések kialakulásában a legtöbbször az ivari szelekció 

játszott szerepet. Ennek klasszikus mechanizmusai lehetnek ivarok közöttiek (mint a 

hölgyválasz) és ivaron belüliek (a hímek versengése). A folyamat eredményeként az egyedek 

között olyan különbségek, másodlagos ivari bélyegek (ének, színezet stb.; 1. ábra) alakulnak 

ki, amelyek szorosan kapcsolódnak viselőjük szaporodási sikeréhez. 
 

 
 

1. Bevezetés 

 

Az ivarosan szaporodó fajok többségénél a hímek nagyon sok apró szaporítósejtet 

(spermiumot) képesek létrehozni, így számos nőstényt termékenyíthetnének meg. Ez a 

lehetőség jól kihasználható a háziállatok mesterséges szaporításánál, azonban a természetes 

populációkban a hímek nagyon gyakran egy, vagy több, de lehetőségükhöz képes viszonylag 

kevés nősténnyel párosodnak. Ennek korlátai két szinten értelmezhetőek. 

 

1. A hímek hasonló sikerre szeretnének szert tenni, ezért vetélkedniük kell egymással a 

párosodási lehetőségekért; 

2. A nőstényeknek is lehet döntési lehetősége a megfelelő hím partner kiválasztása során. 

 

A két korlát azt eredményezi, hogy a populációkban az egyedek különböznek szaporodási 

sikerükben. Számos olyan morfológiai, színezeti, fiziológiai, és viselkedési tulajdonságukban 

mutatkoznak olyan eltérések, amelyek összefüggésben vannak a párszerzés sikerességével. 

1. ábra: Másodlagos 

ivari bélyegek 

különböző állatfajok 

hímjeinél. A 

párszerzésben szerepet 

játszó tulajdonságok 

igen változatos formát 

ölthetnek, mint a 

muflon (Ovis 

musimon) szarva, a 

mocsári béka (Rana 

arvalis) bőrszíne a 

nászidőszakban, az 

erdei pinty (Fringilla 

coelebs) éneke, illetve 

a szürke gém (Ardea 

cinerea) bóbitája. 

Fénykép: LACZI, M.) 
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2. Az ivari szelekció klasszikus és modern megközelítése 
 

Az ivari szelekció (szexuális szelekció) fogalmának pontos meghatározása komoly 

vitáknak ad táptalajt (például CLUTTON-BROCK, 2007; ROUGHGARDEN és AKÇAY, 2010). A 

klasszikus, DARWINi felfogás szerint a kiválasztódás két típusa, vagyis a természetes és az 

ivari szelekció abban különbözik egymástól, hogy az első középpontjában inkább a túlélés, 

míg a másodikéban főként a szaporodási siker áll. DARWIN szerint a két folyamat egy 

tulajdonságra gyakran egymással ellenkező irányú erőként hathat, így a különböző szelekciók 

közt konfliktus, illetve kompromisszum jön létre. 

Jó példa erre a mexikói kardfarkúhal (Xiphophorus helleri) farkúszóján található 

kardnyúlvány méretének változása (HERNANDEZ-JIMENEZ és RIOS-CARDENAS, 2012). Az 

előbbivel rokon Xiphophorus montezumae fajnál a nőstény ugyancsak a nagyobb nyúlvánnyal 

rendelkező hímet részesíti előnyben, ezáltal növelve annak szaporodási sikerét. A nagyobb 

nyúlvány azonban az úszás közben hidrodinamikai költségekkel jár, így ebből a szempontból 

a kisebb méret lenne az előnyösebb (BASOLO és ALCARAZ, 2003). A DARWINi 

megközelítésben az adott bélyegen ható ivari szelekció csökkentheti az egyed túlélésének. 

Az előzőhöz hasonló példa erre a pávakakas hosszú és díszes farka, amely egyfelől 

vonzóbbá teszi a hímet a tojók szemében, így növelve a szaporodási sikerét, másrészt a 

ragadozó is könnyebben észreveszi és elkaphatja, mivel rosszabbul repül. Ez alapján a 

túlélésre nézve a bélyeg hátrányos hatású (maladaptív) lehet, s ez szüli a természetes és az 

ivari szelekció közötti „ellentétet”. DARWIN definíciója alapján az ivari szelekció 

eredményeként a sikertelen egyedek nem pusztulnak el, hanem csupán a szaporodási sikerük 

lesz alacsonyabb a sikeresebbekéhez képest. 

Egy jóval későbbi meghatározás szerint az ivari szelekció a szaporodási partnerért 

folytatott versengést jelenti (ANDERSSON, 1994), és amíg egyes bélyegeken a természetes 

szelekció, addig másokon az ivari szelekció hat, illetve a tulajdonságok egy részének 

evolúciójára mindkét szelekciós folyamat egyaránt hatással van. E megközelítés bizonyos 

értelemben határvonalat húz a kétféle szelekciós folyamat között. 

A modern nézőpont szerint azonban nincs éles határ a kettő között, ugyanis mindkét 

szelekciós folyamat eredménye a fennmaradó egyedek evolúciós sikerének, azaz 

rátermettségének növekedése. A különbség legfeljebb abban nyilvánul meg, hogy a szelekció 

a rátermettség mely komponensein keresztül hat (KINGSOLVER és PFENNIG, 2007). Ez a hatás 

megvalósulhat a túlélésben és megtermékenyítésbeen mutatkozó különbségek, vagy a 

szaporodási sikerben meglévő különbségek révén is. Ezért a rátermettség közös nevezőként 

szorosan összeköti a természetes és az ivari szelekciót. Ennek fényében látható, hogy a kétféle 

szelekció egyenrangú folyamat, hiszen a szelekció és az evolúció egyetlen tényezőre fókuszál, 

és ez a rátermettség (SHUKER, 2010). 

Összefoglalásképpen, csak egyféle szelekció van, s az a rátermettségre hat. Az ivari 

kiválasztódás a szelekciónak csupán egy alesete, és nem egy azzal párhuzamosan ható másik 

szelekció, 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 

(MØLLER, 1994). E kapcsolat következtében a kifejezettebb bélyeggel rendelkező egyedek 

szaporodási sikere nagyobb, mint a kevésbé kifejezettel rendelkezőké. 
 

3. Az ivari szelekció és a természetes szelekció együttes hatása 
 

A díszek, azaz a párválasztásban szerepet játszó, szignálként funkcionáló másodlagos ivari 

jellegek (például a madárének, az elefántagyar, az ultraibolya színezet, a násztánc) evolúciója 

összetett szelekciós folyamat eredménye, nagyon gyakran több, olykor ellenkező irányú 
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szelekciós folyamat is hat egy bélyegre. Ennek tanulmányozására kiváló példát szolgáltatnak 

a színezeti díszek, a növények és az állatok körében egyaránt. 

A színezet sok fajnál szolgál privát vizuális kommunikációs csatornaként, ami azt jelenti, 

hogy a feltűnő színt az adott faj érzékeli, míg a ragadozója a szóban forgó színtartományt nem 

látja. Ez a jelenség megfigyelhető például a dél-amerikai esőerdőkben élő fátyolos pipránál 

(Pipra filicauda) vagy egyes kardfarkúhal fajoknál (Xiphophorus spp.) is. A fátyolos pipra 

hímjei mindig napos időben, de árnyékos helyen tetszelegnek a tojóknak, így azok szemében 

a háttérhez képest feltűnőnek, díszesek látszanak, viszont ugyanez a színezet a ragadozókkal 

szemben rejtőszínként (l. VI.3.1.) szolgál (HEINDL és WINKLER, 2003). A Mexikó folyóiban 

élő kardfarkúhalaknál megfigyelhető, hogy azokon a területeken, ahol a ragadozójuk nagyobb 

mennyiségben fordul elő, olyan fajok élnek, amelyek farkúszóján a kardnyúlvány kisebb. 

Magyarázatként szolgálhat, hogy a hosszabb nyúlványt a ragadozó könnyebben észreveheti, 

így ezekben a folyókban a szelekció a nagyobb méret ellen hat. Más élőhelyeken élők 

esetében, ahol kevesebb, vagy nincs jelen a ragadozó, az ivari szelekció miatt a nagyobb 

méretű kardnyúlványra történik szelekció. 

A ragadozóban gazdag területeken élő fajok hímjei ugyanakkor a predátor által nem 

érzékelhető közeli ultraibolya tartományban színesebbek, díszesebbek, ezáltal nőstény 

fajtársaik szemében kedveltebbek. A kardfarkúhalak hímjei tehát úgy növelik díszességüket, 

hogy közben nem fokozzák feltűnőségüket a ragadozó szemében. Az utóbbi populációkban az 

ultraibolya tartományban megfigyelhető az ivari kétalakúság, míg a ragadozómentes 

élőhelyeken az ivarok e színtartományban hasonlóak (CUMMINGS és mtsai, 2003). 

 

 

A légykapók színezetének természetes és szexuális szelekciója 
 

A madarak párválasztásában fontos szerepet játszó tollazati díszek egyben a 

fajfelismerést is szolgálhatják. Ezt Sætre és munkatársai (1997) is vizsgálták az örvös 

légykapónál (Ficedula albicollis, l. ábra) és a kormos légykapónál (F. hypoleuca). 
 

 
 

kettő fekete-fehér színezetű. E populációkban mindkét faj tojói a fekete-fehér hímeket 

részesítik előnyben, mivel ez a színezet jelzi, hogy a hím jobb tulajdonságokkal 

rendelkezik. Így például a feketébb hátú és nagyobb fehér homlokfoltú hím jobb szülő 

lehet, jobb génekkel rendelkezhet. Ha azonban a két faj populációi ugyanazon a területen 

élnek (szimpatrikus populációk), a kormos légykapó hímje barna-fehér, azaz tojószerű, a 

párválasztásnál általában nem preferált küllemet ölt, és a fehér homlokfoltja is vagy 

hiányzik, vagy nagyon kicsi. Ezzel szemben ugyanezeken a területeken az örvös légykapó 

hímjének nagyobb a fehér homlokfoltja és örve is. 

Udvarló hím örvös légykapó (Ficedula 

albicollis). Ez a testtartás a 

nászviselkedés jellegzetes része. 

Fénykép: LACZI, M. 

 
A megfigyelések azt mutatják, 

hogy az örvös, és a kormos 

légykapó hímje az ún. allapatrikus 

populációkban, vagyis azokon a 

területeken, ahol csak az egyik 

vagy a másik faj található meg, 

nagyon hasonlít egymásra, mind- 
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A kutatók arra a kérdésre keresték a választ, hogy a tollazat színezetét a két szelekciós 

tényező, a fajfelismerés és a párválasztás együttesen határozhatja-e meg. Vizsgálták, hogy 

a különböző fajú tojók képesek-e a saját fajukhoz tartozó hímeket felismerésére. A 

fajtévesztés a rátermettségre nézve hátrányos, mivel a hibrid utódok egy része terméketlen, 

ezért szelekciós szempontból mindenképpen előnyös a fajtévesztés esélyének csökkentése. 

Ezt a szimpatrikus populációkban éppen az ivari díszek fajok közötti különbözősége 

segítheti elő a. 

Kültéri aviáriumokban egy-egy tojót helyeztek el, amelynek két hím közül kellett 

választania. A tojó láthatta mindkét hímet, ugyanakkor a hímek nem láthatták egymást, így 

nem befolyásolhatták a másik viselkedését. A kísérlet előtt az egyedeket hozzászoktatták 

(habituálódjanak) az új környezethez.  A tojókat olyan hímekkel szembesítették, amelyek a 

tojó befogási területétől akár több tíz kilométerre fekvő területről származtak. Ezzel 

elkerülték, hogy olyan hímeket mutassanak be a tojóknak, amelyekkel esetlek 

korábbanmár találkozhattak volna. 

Kültéri aviáriumokban egy-egy tojót helyeztek el, amelynek két hím közül kellett 

választania. A tojó láthatta mindkét hímet, ugyanakkor a hímek nem láthatták egymást, így 

nem befolyásolhatták a másik viselkedését. A kísérlet előtt az egyedeket hozzászoktatták 

(habituálódjanak) az új környezethez.  A tojókat olyan hímekkel szembesítették, amelyek a 

tojó befogási területétől akár több tíz kilométerre fekvő területről származtak. Ezzel 

elkerülték, hogy olyan hímeket mutassanak be a tojóknak, amelyekkel esetleg korábban 

már találkozhattak volna. . A szimpatrikus tojóknak párosával bemutatott hímek kiindulási 

színezete hasonló volt, de a bemutatás előtt a párosok egyik véletlenszerűen kiválasztott 

tagját átfestették allopatrikus színezetűre. E hímek így csak színezetükben különböztek, 

egyéb tulajdonságaikban (például életkor, vagy testméret) hasonlóak voltak. A kutatók azt 

vizsgálták, hogy a tojó melyik hímet választja. 

A szimpatrikus populációkban élő kormos légykapó tojói általában barnás hímet 

választottak, míg az örvös légykapók tojóija pedig a nagyobb homlokfolttal és nagyobb 

örvvel rendelkező, fekete-fehér hímet részesítették előnyben. A szimpatrikus populációból 

származó tojók csak ritkán tévesztették el a fajt. E kísérletben az allopatrikus kormos 

légykapó tojója pedig általában fekete-fehér hímet választott (l. ábra). 
 

 
 

képesek a két faj ilyen színezetű hímjeinek (szimpatrikus és allopatrikus örvös légykapó 

hím, allopatrikus kormos légykapó hím) megkülönböztetésére, nagy volt a fajtévesztés 

esélye. Ugyanakkor a szimpatrikus tojók a szimpatrikus színtípusú hím fajtársakat mindig 

felismerték (l. következő ábra). 

Egy másik kísérletben kimutatták, 

hogy midkét faj azon allopatrikus tojói, 

amelyek egyaránt fekete-fehér hímet 

választanának, csak mérsékelten voltak 

Szimpatrikus és allopatrikus tojó légykapók 

párválasztási preferenciája különböző színezetű 

hím örvös és kormos légykapóknál. Az 

oszlopok azt mutatják, hogy az adott jellegű 

hímeket a tojók milyen számban részesítették 

előnyben a párválasztások során. A telt 

oszlopok az allopatrikus hím formákat jelenítik 

meg, az üres oszlopok pedig a szimpatrikus 

hímeket (az utóbbiakat mesterségesen színezték 

ilyenné a vizsgálatban). SÆTRE és mtsai (1997) 

nyomán, módosítva. 
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4. Az ivari szelekció és az anizogámia kapcsolata 

 

Sokan tartják fontosnak az ivari szelekció folyamatában az ivarsejtek méretéből adódó 

eltérő szülői anyag- és energiabefektetés következményeit (TRIVERS, 1972). A szexuális 

szaporodású fajoknál a két ivar ivarsejtjeinek mérete jelentősen eltér egymástól (anizogámia), 

a hímeké kisebb, a nőstényeké nagyobb. Emiatt az egy ivarsejtre eső szaporodási befektetés a 

nőstényeknél gyakran nagyságrendekkel nagyobb, mint a hímeknél. A szaporodási befektetés-

beli különbségek következtében a nőstények kevesebb ivarsejtet termelnek, mint a hímek.  

Az ember esetében a nők születésükkor 35000-2,5 millió petesejttel rendelkeznek, s ebből 

életük során körülbelül négyszáz-négyszázötven kerül megtermékenyíthető állapotba 

(WALLACE és KELSEY, 2010), míg a férfiak egyetlen ejakulátuma körülbelül 270-550 millió 

spermiumot tartalmaz (JØRGENSEN és mtsai, 2001). Ez nem tekinthető kiugróan nagy számnak 

az élővilágban, mivel például az egyszer szaporodó vörös lazacok (Oncorhynchus nerka) a 

hímjei (a tejesek), fejenként százmilliárd spermiumot engednek az ikrák fölé, mielőtt 

elpusztulnának (TUTTLE és mtsai, 1996). Az alig tízgrammos tengerkék tündérmadár 

Szimpatrikus és allopatrikus tojó légykapók 

párválasztási preferenciája különböző színezetű 

hím örvös és kormos légykapóknál. Az oszlopok 

azt mutatják, hogy az adott jellegű hímeket a 

tojók milyen számban részesítették előnyben a 

párválasztások során. A telt oszlopok az 

allopatrikus hím formákat jelenítik meg, az üres 

oszlopok pedig a szimpatrikus hímeket (az 

utóbbiakat mesterségesen színezték ilyenné a 

vizsgálatban). SÆTRE és mtsai (1997) nyomán, 

módosítva. 

A hím légykapók színezetében (az allopatrikus hímek hasonlók, szimpatrikusak eltérő 

színezetűek) és a tojók párválasztásában (a szimpatrikus kormos légykapók az allopatrikus 

tojóktól eltérően nem a fekete-fehér, hanem a barna-fehér hímeket választják) megjelenő 

jellegpolarizáció lehetővé teszi a szimpatrikus populációkban a rátermettséget jelentősen 

csökkentő fajkereszteződés (hibridizáció) elkerülését. A szimpatrikus tojók nem az ivari 

versengésben általában előnyt élvező díszesebb, fekete-fehér hímeket választják, hanem a 

várttal éppen ellenkezőleg, a kevésbé díszes, barnás színezetű, tojószerű hímekkel állnak 

párba. Az eredményekből jól látható, hogy az ivari díszeken egyszerre hathat mind a 

természetes, mind a szexuális szelekció. 
 

 

Szimpatrikusan élő örvös és kormos 

légykapó tojók fajtársfelismerése. Az 

ábra bal oldala azt mutatja, hogy ha a 

két faj szimpatrikus színezetű hímjét 

mutatták be a tojónak, akkor hány 

tojó választott helyesen fajtárs hímet 

(telt oszlop), illetve mennyi tojó 

választott hibásan nem fajtárs hímet 

(üres oszlop). Az ábra jobb oldala 

ugyanezt mutatja abban az esetben, 

amikor allopatrikus színezetű 

hímeket mutattak a tojónak. 

SÆTRE és mtsai (1997) nyomán, 

módosítva. 
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(Malurus splendens melanotus) hímjeinek heréjében pedig a szaporodási időszak alatt 

naponta 300-1300 millió spermium képződik, amely akár tizenkét óra leforgása alatt 

újratermelődhet, ha a spermiumkészlet teljesen kiapad (TUTTLE és PRUETT-JONES, 2004). Ez a 

mennyiség a testtömegre vonatkoztatva az egyik legkiemelkedőbb produkció az élővilágban. 

A nőstények petesejtérésének anyag- és energiaigényét jól mutatja, hogy például az apró 

termetű kolibrifajoknál (Trochilidae) a nőstény csak egyetlen tojást tojik egy szaporodási 

időszakban, ennek mérete azonban testtömegének húsz százalékát is elérheti (LACK, 1968). A 

barna kivinél (Apteryx australis) ez a befektetés még ennél is nagyobb. A két-három 

kilogrammos tojók általában két, közel fél kilogrammos tojást raknak (MCLELLAN, 1988). 

BATEMAN (1948) szerint a nőstény szaporodási sikerét petesejtjeinek száma és minősége 

korlátozza, amelyet az elérhető készletforrások befolyásolhatnak. A hímek szaporodási sikerét 

pedig a megszerezhető nőstények mennyisége határozza meg. A fentiek alapján a nőstény lesz 

a válogató ivar, hiszen arányaiban többet veszíthet a hibás párválasztással, mivel kevesebb 

ivarsejt áll rendelkezésre, illetve ezek képzése eleve több energiát is igényel. A hímek 

számára több ivarsejtjük és nagyobb szaporodási potenciáljuk miatt a nőstények válnak 

limitált forrássá Ennek következtében a hímek tehát versengeni fognak a nőstényekért. 

Az anizogámiát illetően az összefüggések az előzőekben ismertetettnél jóval 

komplexebbek. Köztudott, hogy egyetlen petesejt sikeres megtermékenyítéséhez rengeteg 

hímivarsejtre van szükség, ami az ivarok gamétákba történő befektetéseit szimmetrikussá 

teheti, hiszen ennyi spermium képzése több okból is költséges lehet. A spermiumkészlet is 

lehet korlátozott egy adott időintervallumban. A barna varangynál (Bufo bufo) a szaporodási 

szezon végére a hímek herékben raktározott spermiumkészlete, illetve ezzel együtt az 

ejakulátumméret is jelentősen csökken (HETTYEY és mtsai, 2009). Egyes fajoknál, mint 

például a juhoknál (Ovis aries aries) előfordul, hogy a párosodási időszakban a 

spermiumkészlet teljesen ki is merül (PRESTON és mtsai, 2001). Ezek alapján a hím is 

válogathat a nőstények között, mert nem kockáztathatja ivarsejt-készletének kimerítését egy 

rossz minőségű nősténnyel történő párosodással. 

 

5. Az ivari szelekció erősségét befolyásoló tényezők 

 

Kutatások alapján a hímeknél a szelekciós folyamatok erősségében fontos szerepet játszik 

a párosodási rendszer típusa, az effektív ivararány, a környezet változása, a potenciális és a 

realizált szaporodási ráta, valamint a díszek kifejezettsége és a szaporodási siker közötti 

kapcsolat erőssége. Hasonló tényezők hathatnak a nőstények ivari szelekciójára is. 

DARWIN úgy képzelte el, hogy a monogámiában (egynejűségben) élő fajoknál gyenge az 

ivari szelekció, s ennek eredményeként, ellentétben az azokkal rokkon poligám (például 

többnejűségben) taxonokkal, hiányzik vagy csak kismértékű az ivari kétalakúság. Ivari 

dimorfizmusnak nevezzük, ha a két ivar fenotípusa a testméretben különbözik egymástól, 

míg ivari dikromatizmusról van szó, ha színezetükben mutatnak eltérést. Az előzőek alapján 

feltételezhető lenne, hogy a szigorúan monogám fajoknál az ivarok között egyenlően 

megosztott utódgondozási befektetés miatt a hím és a nőstény szaporodási sikerének 

varianciája között nincs eltérés, vagy csak csekély mértékű különbség mutatható ki. Azonban 

e varianciának még akár a genetikailag monogám fajok esetében is több forrása lehet (LIGON, 

1999). 

 

1. A hím territoriális, és a terület minősége befolyásolja a szaporodási sikert. 

2. A populációban territóriummal nem rendelkező, és így párosodási lehetőséghez sem jutó 

egyedek is vannak. 
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3. A monogámia félrelépésekkel párosul (l. X.2.), a félrelépő hímek és nőstények 

szaporodási sikere nagyobb varianciát mutat. 

 

E jelenségek monogám fajoknál is felerősíthetik az ivari szelekciót, ami így akár kifejezett 

ivari dikromatizmushoz vezethet náluk is, amint azt sok énekesmadár fajnál tapasztalhatjuk. 

Ha a források tér- időbeli eloszlása lehetővé teszi a a többnejűséget (poligínia), vagyis egy 

hím több nőstényt sajátíthat ki magának, míg többnek nem vagy alig jut nőstény, akkor 

felerősödhet az ivari szelekció. A poligínia esetében a nőstények szaporodási sikere 

egymáshoz képest kevésbé változik, azaza legtöbb, esetenként mindegyik szaporodni fog. 

Ezzel szemben a hímek között a szaporodási siker szélsőséges értékek között változhat. 

Előfordulhat, hogy a nőstények többségével csupán egyetlen hím párosodik és szaporodik, és 

a legtöbb hím pár nélkül marad. Ilyen körülmények között a hímek versengése nagyon erős, 

ami kifejezettebb díszek evolúcióját eredményezi. A poligín örvösfácánnál (Phasianus 

colchicus) a kakas nagyobb termetű, hosszabb farkú, lábán sarkantyú található, feje fényes 

zöld, nyakörve fehér, tarkója sötétkék, szemét piros, tollatlan folt öleli körbe. A tyúk ezzel 

szemben rejtő színezetű, világosbarna alapon sötétbarna foltok tarkítják, farka rövidebb, 

sarkantyúja nincsen, azaz nagyon kifejezett az ivari kétalakúság (MATEOS, 1998). 

EMLEN és ORING (1977) szerint az effektív ivararány határozza meg az ivari szelekció 

erősségét, ami a szaporodóképes hímek és nőstények arányát adja meg a populációban, egy 

adott időintervallumban. Minél inkább eltolódik ez az érték, annál fokozottabb lesz az ivari 

szelekció, mivel ez az asszimmetria azt jelenti, hogy az egyik ivar szaporodóképes egyedeiből 

jóval kevesebb lehet, mint a másikéból. Vagyis a többségben lévő ivar egyedei versengeni 

fognak egymással a kisebbségben lévő ivar egyedeiért. Az effektív ivararány kialakulásában 

szerepet játszhat az ivarok eltérő szaporodási rátája, illetve az is, hogy a szülők között hogyan, 

milyen mértékben oszlik meg az utódgondozásba való befektetés. Ha ez nagymértékben vagy 

teljes egészében a hímekre hárul, mint a többférjűségben (poliandria) élő északi jasszánánál 

(Jacana spinosa), akkor a nőstények között várhatóan erős lesz az ivari versengés. 

Egy adott bélyeg tekintetében az ivari szelekció mértékét befolyásolhatja a környezet 

megváltozása is, ahogy azt a kelet-afrikai Viktória-tóban élő bölcsőszájúhal-féléknél 

(Cichlidae) megállapították. A párválasztás a hímek színezetén alapul. Megfigyelték, hogy 

azokban a víztestekben, amelyekben a hímek színezetének láthatósága, főképp a rövidebb 

hullámhosszú kék-ultraibolya tartományban lecsökkent az eutrofizáció következtében 

megnövekedett zavarosság miatt, ott a nőstények nehezen tudták megbecsülni a hímek 

minőségét. Emiatt a színezet kisebb szerepet kapott a párválasztásban, mint az eutrofizációs 

folyamat megindulása előtt, vagyis e bélyegen mérséklődött az ivari szelekció intenzitása 

(SEEHAUSEN és mtsai, 1997). Ugyanakkor CANDOLIN és HEUSCHELE (2008) szerint, ha a 

környezetváltozás hatására az egyes bélyegekre hatóivari szelekció gyengül, ezzel 

párhuzamosan felerősödhet olyan más bélyegeken, amelyek fokozottabb kifejeződése előnyös 

az új környezetben. 

Gyakran megfigyelhető, hogy a díszesebb egyedeknek több szaporodási partnere lesz. A 

jelenséget DAKIN és MONTGOMERIE (2013) például a kék pávánál (Pavo cristatus) is 

kimutatták. Amikor az állat szemfoltjait kevésbé élénk színűre festették át, az így 

megváltoztatott egyedek párosodási sikere erősen csökkent. Minél erősebben befolyásolja egy 

dísz az egyed párosodási, és ezen keresztül a szaporodás sikerét, annál nagyobb lesz az ivari 

szelekciós nyomás az adott bélyegen. A dísz emiatt az ivari szelekció alapja lesz. Az erősebb 

ivari szelekció eredményeképpen pedig a dísz kifejezettsége is fokozódik. 

Az ivari szelekció folyamatait DARWIN két különböző csoportba sorolta. Ennek alapján 

megkülönböztethető az ivaron belüli (intraszexuális) és az ivarok közötti (interszexuális) 

szelekció. Az ivaron belüli szelekció olyan másodlagos ivari bélyegeken hat, melyek 
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meghatározzák az adott ivaron belül a másik ivar egyedeiért, ivarsejtjeiért vagy az általuk 

használt források megszerzéséért folytatott versengés kimenetelét, és ezáltal befolyásolják a 

párosodási és szaporodási sikert. A hím egyedek között gyakrabban figyelhető meg 

versengés, amelyben a nőstények aktívan nem vesznek részt. Ezzel szemben az ivarok 

közötti szelekció azokon 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 az előbbiek közül, és 

szaporodási partnernek csak a számukra megfelelőt fogadják el.  

A másodlagos ivari jellegek általában a hímeknél kifejezettebbek, a díszek ugyanakkor a 

nőstényeknél is fejlettek lehetnek, így náluk is működhet az ivari szelekció. CLUTTON-BROCK 

(2009) szerint a nőstények elsősorban az utódaik mennyiségét és minőségét befolyásoló 

forrásokért, így például a búvóhelyért, vagy a költőodúért versenghetnek, és csak 

másodsorban a hímekért. Így náluk az ivaron belüli szelekció erősebb lehet, mint az ivarok 

közötti (interszexuális) hatás (l. IX.6.). A nőstényeknél az interszexuális szelekció erősségét 

jobban befolyásolhatja a források eloszlása, mint a párkapcsolati rendszer típusa. Náluk ott 

várható a legvisszafogottabb díszesség és ezzel párhuzamosan a legmérsékeltebb ivari 

szelekció, ahol a párkapcsolati rendszer poligín, az effektív ivararány a hímek irányában 

eltolódott, és a nőstény nem véd forrást. Ilyen rendszer fordul elő például a háremtartó 

antilopoknál. 

 

6. Az ivari szelekció főbb mechanizmusai 

 

6.1. Párosodás előtti, ivaron belüli szelekció 

 

Általában a hímek között találkozhatunk gyakrabban küzdelemmel, amely lehet tényleges 

fizikai, vagy lehet ritualizált összecsapás (l. VIII.4.1.). Azokban az esetekben, amikor a 

jelenség nagy szerepet játszik a hímek szaporodási sikerében, gyakran alakulnak ki olyan 

morfológiai változások, amelyek segítik az egyedeket a küzdelemben. Gyakori emiatt az, 

hogy a hímek testmérete, és az ebben mutatkozó variancia is nagyobb a nőstényeknél 

tapasztalhatóaknál (ANDERSSON, 1994). A kitartásos versengésnél a testmérettel általában 

arányos energiatartalékok játsszák a főszerepet. 

 

6.1.1. Küzdelem 

 

A hím-hím küzdelem a territoriális állatoknál általános jelenség. A küzdelem lefolyása 

például számos különböző családba sorolt lepkefajnál figyelemre méltóan hasonló (KEMP és 

WIKLUND, 2001). A küzdelem több szakaszban bemutatott, főleg ritualizált viselkedési 

elemekből áll. Ha egy idegen egyed a szaporodási territóriumot birtokló, rezidens példány 

látómezejébe kerül, akkor először a két hím általában függőleges és vízszintes síkban is 

körbe-körbe röpül egymás körül, melynek során különböző manőverek egyvelegét mutatják 

be egymásnak, akár tíz percen át egyhuzamban. Ezt követően az egyik üldözőbe veszi a 

másikat, és a továbbiakban már csak vízszintes síkban repülnek. Általában egy menet után a 

harc véget ér, és a vesztes távozni kényszerül. A tényleges küzdelemnek az első szakaszt 

tartják, s ez gyakran ki is maradhat, mert a betolakodó sokszor már akkor meghátrál, amikor 

felfedezi őt a rezidens hím. A territórium birtoklása sok esetben alapvető előfeltétele annak, 

hogy a hím egyáltalán szaporodni tudjon. Az Ausztráliában és Új-Zélandon elterjedt ausztrál 

bogáncslepke (Vanessa kershawi) hímjei késő délutánonként védik a napfényes foltokban 

lévő territóriumukat, akár több egymást követő napon is ugyan azon a helyen. A nőstények a 
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territóriumokat keresik fel, s csak az ott lévő territoriális hímekkel párosodnak (ALCOCK és 

WYNNE, 1988). 
 

Szexuális bélyeg-e a zsiráf nyakmérete? 

 

Az ivari szelekció eredményének egyik legékesebb példája a zsiráf (Giraffa 

camelopardalis) nyaka (SIMMONS és SCHEEPERS, 1996; SIMMONS és ALTWEGG, 2010). 

DARWIN szerint a forráshiány miatti erős versengés folyamán történt szelekció a hosszabb 

nyakra, vagyis a hosszabb nyakú zsiráf előnyt élvezett a táplálkozásban. SIMMONS és 

SCHEEPERS (1996) azonban feltételezte, hogy e bélyeg kialakulásában a hímek közötti 

versengésre ható szelekciónak is szerep juthatott. Elképzeléseiket több korrelatív (azaz 

nem kísérletes, illetve nem manipulatív) megfigyeléssel támasztották alá. 

 

1. A száraz időszakban, amikor a nehezebben hozzáférhető táplálék miatt az egyedek 

közötti verseny felerősödhetne, a zsiráfok elsősorban nem a magasabb növényzetből 

szerzik a táplálékukat, hanem az alacsonyabb növésű bokrokról. 

2. A hímek közt gyakori a viaskodás, amely során nyakukat erőteljesen meglendítve 

fejükkel nagy ütéseket mérnek egymás testére (a másik nyakára, mellkasára, 

oldalára, lábaira), és előfordul, hogy a harc következében valamelyik fél megsebesül, 

vagy elpusztul. 

3. A hím zsiráfoknál a nyakvívás (l. ábra) az elsődleges küzdési mód, és bár a 

ragadozókat nagy erejű, akár halálos kimenetelű rúgásokkal támadhatják, egymással 

ilyen módon azonban csak kivételesen ritkán harcolnak. 
 

 
 

4. A hosszabb nyakú hímek nagyobbat képesek lendíteni, ezáltal erősebbet tudnak ütni. 

E képességük miatt dominánsak a rövidebb nyakúakhoz képest, így több nőstényhez 

is jutnak. 

5. A nőstények egymással nem szoktak harcolni. 

6. Erős az ivari kétalakúság. A hímek nyaka hosszabb, mint a nőstényeké, fejük és 

szarvuk is nagyobb, mind abszolút értelemben, mind pedig saját testükhöz 

viszonyítva is. A hímek nyaka és feje életük során folyamatosan növekszik, ezzel 

szemben a nőstényeké nem (l. bal oldali ábra). Emellett a hímeknél a testtömeghez 

képest a nyak gyorsabban nő, mint a nőstényeknél (l. jobb oldali ábra). A hímek 

általában másfélszer nehezebbek is, mint a nőstények. 

A hím zsiráfok (Giraffa camelopardalis) 

nyakvívásának jellegzetes mozdulatai. Míg a 

ragadozókat általában nagy erejű rúgásokkal 

támadják, illetve verik vissza, addig egymás 

között inkább a nyakvívás a küzdelem jellemző 

formája. Mivel a nőstények között ez a 

viselkedés nem jellemző, a szelekció az erős 

ivari dimorfizmus kialakulásának kedvezett. 

Forrás: Africa Geographic, 2008. 
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6.1.2. Kitartásos versengés 

 

A kitartásos versengés és a küzdelem együtt látható a poligíniában élő kúpos fókánál 

(Halichoerus grypus) (LIDGARD és mtsai, 2005). A nagyobb testméretű, nagyobb 

testtömeggel és zsírraktárral rendelkező hímek párzási időszaka hosszabb, mivel hosszabb 

ideig tudnak egyhuzamban, táplálkozás nélkül a szaporodási helyen maradni.  A jobb 

kondícióban lévő példányok ez akár három hétnél is tovább, míg a rosszabb teljesítményű 

hímeknél csupán két-három napig tarthat. Így több nősténnyel találkozhatnak, illetve tovább 

őrizhetik azokat, hiszen zsírtartalékuknak köszönhetően nem kell őket táplálékszerző út miatt 

előbb hátrahagyni. A küzdelem tekintetében azonban nem a legnagyobb, hanem a közepes, 

körülbelül 300 kilogrammos testtömeg a legelőnyösebb. Ezért az ilyen példányok párosodnak 

a legtöbb nősténnyel, mivel azokat hatékonyabban képesek védeni a többi hímtől. A 

legalacsonyabb szaporodási sikerrel a fentiekből adódóan a legkisebb méretű hímek 

rendelkeznek, mivel kevesebb rajtuk a zsír, a fehérjelebontásuk is fokozottabb, így hamarabb 

kell elhagyniuk a párzóhelyet, hogy újra táplálékhoz jussanak. 

 

 

 

7. A fosszíliák alapján látható, hogy a nyak a test bármely más részéhez képest 

evolúciós időben nem arányosan, hanem annál nagyobb mértékben nyúlt meg 

(pozitív allometrikus növekedés). 

 

Mindezek mellett azonban nem zárható ki az sem, hogy a múltban esetleg éppen a 

forrásokért való versengés játszhatott szerepet a nagyobb nyakhosszra történő 

szelekcióban, jelenleg viszont feltételezhetően az ivari szelekció hatása az erősebb 

(SIMMONS és ALTWEGG, 2010). 

Nőstény és hím zsiráfok nyaktömegének 

összefüggése az életkorral. Jól látható, hogy 

míg a nőstények nyaka nem nő tovább 

tízéves kor fölött, addig a hímeké még 

jelentős mértékben növekszik az ezt 

következő években is. SIMMONS és 

SCHEEPERS (1996) nyomán, módosítva. 

Nőstény és hím zsiráfok nyak- és 

testtömegének összefüggése. A testtömeg 

nem foglalja magában a nyak- és a 

fejtömeget. A hímeknél a nyaktömeg 

meredekebben emelkedik a testtömeg 

függvényében, mint a nőstényeknél. 

SIMMONS és ALTWEGG (2010) nyomán, 

módosítva. 
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6.2. Párosodás előtti, ivarok közötti szelekció 

 

Párosodás előtti, ivarok közötti szelekciós mechanizmus a hölgyválasz, illetve ritkábban a 

hímválasz. 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. E 

mechanizmust különösen gyakran vizsgálják párválasztásos kísérletekkel is (2. ábra). 

 

 
 

Az Új-Guineában és Ausztráliában őshonos lugasépítő-féléknél (Ptilonorhynchidae) a 

poligín fajok hímjei lugashoz hasonlatos építményeket készítenek, amelyeknek fontos szerepe 

van a párválasztásban, és befolyásolja a szaporodási sikert. A tojók ugyanis a lugasok 

díszessége alapján választanak párt maguknak, így könnyen megeshet, hogy a kevésbé ékes 

építmény tulajdonosa még csak párosodási lehetőséghez sem jut. A jelenséget BORGIA 

(1985a) a kék lugasépítőnél (Ptilonorhynchus violaceus) írta le. 

A lugasoknak több típusa is van, például a kék lugasépítő és a pártás lugasépítő 

(Chlamydera maculata) egyszerűbbet épít, amely lényegében egy rövidke folyosó 

összehordott faágacskákból, gallyakból (BORGIA, 1995a). A lugas megjelenése és 

bonyolultsága egy fajon belül is változó képet mutathat, mint például az aranybóbitás 

kertészmadár (Amblyornis ornatus) hímjeinél (UY és BORGIA, 2000) (3. ábra). 
 

 

2. ábra: A párválasztásos 

vizsgálatok klasszikus, 

madaraknál alkalmazott 

négyválasztásos (A), illetve 

kétválasztásos (B) kísérleti 

elrendezése. A nem átlátszó 

válaszfalak (fekete vonal) 

jóvoltából a hímek nem láthatják 

egymást. A nőstények ugyanakkor 

látják az átlátszó válaszfalakon 

(szürke vonal) keresztül a 

hímeket. A különböző hímek 

elhelyezése véletlenszerű. Az üres 

boxok kontrollként szolgálnak. 
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A lugas a hölgyválasz fontos része, de a hímek násztánca ugyancsak jelentős szerepet 

játszik benne. A násztánc több elemből tevődik össze, ezek kisebb-nagyobb részben átfednek 

a fajok között (BORGIA, 1995a). 

 

1. A hím körbe-körbe fut a lugasa körül, közben gyors ütemben legyezget a szárnyával 

(akár egy helyben állva is).  

2. Függőleges irányban ugrál, közben a szárnyaival aprókat csapkod, lassan emelgetve és 

süllyesztve azokat. 

3. Egyenes testtartásban hátrafelé ugrál. 

4. Farkát és szárnyait szinte vonszolva szalad a lugasa közelében. 

5. Tollait felborzolva pöffeszkedik, majd leereszti magát, s ezeket gyors ütemben 

váltakoztatja egymás után. 

6. Megrohamozza saját építményét, mellével és oldalával erőteljesen nekiütődik a lugas 

falának. 

7. Csőrével enyhén rezegteti a lugast. 

 

Némelyik faj hímjei a díszítőelemként a lugasra aggatott tollakat kölcsönösen ellopkodják 

szomszédjaiktól, s azokat a saját lugasukra fűzik föl (BORGIA és GORE, 1986). A tollakkal 

történő dekorálás nem minden fajra jellemző, a pártás lugasépítő (Chlamydera maculata) 

például gyakran használ üvegdarabkákat, színes műanyagokat és fémtárgyakat, vagy akár 

csontokat, gyümölcsöket és virágokat, amelyek segítségével a hím még feltűnőbbé teheti a 

lugast. A díszítőelemek ellopásán túl gyakori jelenség, hogy a közvetlen szomszédok 

igyekeznek megrongálni, ezáltal elcsúfítani egymás építményét. Ezt a viselkedést a kék 

lugasépítő agresszívabb hímjei is mutatják, ha a szomszéd lugas tulajdonosa véletlenül éppen 

távolabb tartózkodik, ezzel csökkentve a másik pártalálási esélyét (BORGIA 1985b). 

A lugasépítők násztánca és építménye, vagy más fajoknál, például a csodáspóknál (Pisaura 

mirabilis) a hím nászajándéka (STÅLHANDSKE, 2001) éppúgy hozzátartozik az egyed 

fenotípusához, mint maga a tollazat, az ének vagy más bélyegek. Ezért az építményeket, a 

nászajándékokat vagy a násztáncot kiterjesztett fenotípusnak nevezik (DAWKINS, 1982). 

A kiterjesztett fenotípus azt jelenti, hogy egy organizmus génjei az élőlény testén kívül is 

kifejtik hatásukat. Mivel az élőlény saját génjeiről van szó, ez a hatás (például a fészek 

formája) az organizmus fenotípusának szerves részét alkotja. 
 

3. ábra: Az aranybóbitás kertészmadár (Amblyornis macgregoriae) két populációjának eltérő szerkezetű és 

dekorációjú lugasa (UY és BORGIA, 2000)  

A kölcsönös párválasztás 

 

A hölgyválasz, de ugyanígy a hímválasz során is, különösen a szigorúan monogám 

rendszerekben, nem ritka, hogy a választás alapját képező nászszertartást mindkét fél 

bemutatja egymásnak. Ennek alapján a felek a bemutató alapján megbecsülhetik a másik 

egyed minőségét, például utódgondozói kapacitását, territóriumának nagyságát stb. A 

tavak mellett kolóniában költő, hazánkban is megfigyelhető feketenyakú vöcsök (Podiceps 

nigricollis) tojója és hímje egyszerre végzi viszonylag bonyolult, de a két ivarnál 

megegyező elemekből álló udvarlási szertartását (l. ábra, MCALLISTER, 1958). A szinkron 

nászviselkedést a tó nyílt vízfelületén mutatják be. Jellemző azonban, hogy nem minden 

pár mutatja be a nászviselkedés összes elemét. Az első fázisban többször lebuknak a víz 

alá majd akár nagyobb távokat úszva megközelítenek más egyedeket, és jellegzetes 

hívóhangot adnak ki, miközben a teljes tollazatukat felfújva igyekeznek magukat 

nagyobbnak mutatni. Ez utóbbi jelenséget nevezzük kelletésnek. A következő lépésben a 

hím és a tojó egymás mellett tollászkodik úgy, hogy egymás mozdulatait csaknem 

ugyanúgy megismétlik. Ez szinte minden párnál előforduló elem. A ceremónia egy másik 

részében az egyedek még jobban kinyújtják a nyakukat a vízből, bóbitájukat felmeresztik, 

nyaktollaikat azonban lelapítják, fejüket pedig vízszintes síkban jobbra-balra rázzák. 
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6.3. Párosodás utáni, ivaron belüli szelekció 

 

6.3.1. Spermiumversengés 
 

A párosodás utáni, ivaron belüli kiválasztódás mechanizmusai közé tartozik a 

spermiumversengés, melynek során az egyik hím viselkedésével, fizikai és anatómiai 

akadályokkal, illetve ejakulátumának fiziológiai jellemzőivel közvetlenül csökkenti a 

petesejtnek egy másik spermiumának megtermékenyítési valószínűségét (EBERHARD, 2009). 

Ez a szelekciós hatás befolyásolhatja a relatív hereméretet, a pénisz struktúráját, a 

spermiumok morfológiai változatosságát és a hímek viselkedését egyaránt (GINSBERG és 

HUCK, 1989). A spermiumversengés egy főleg rovaroknál elterjedt, de emlősöknél is gyakori 

módja, hogy a hím párosodási dugó segítségével fizikai, anatómiai akadályt hoz létre, 

megakadályozva a nőstény újabb párosodását (4. ábra). A versengés egy másik gyakori 

formája a párőrzés, amit például az Észak-Amerikában honos Phidippus clarus ugrópóknál is 

leírtak (ELIAS és mtsai, 2014). 

 

 
 

Az előzőnél gyakrabban jelenik meg az úgynevezett pingvintánc. A két egyed ilyenkor 

közvetlenül egymással szemben, függőleges testtartásban szinte teljes testével kiemelkedik 

a vízből, közben éles hangokat hallat és fejét hevesen rázza. E lépés során ritkán az is 

előfordulhat, hogy a hím és a tojó egymástól elfordul, és ebben a testhelyzetben szalad 

egymás mellett a víz színén. Végezetül előfordulhat a kölcsönös bemutatónak egy másik, 

ritkábban alkalmazott kelléke, az úgynevezett macskapóz is. Ilyenkor az egyed szinte 

összekuporodik a vízfelszínen, a nyakát behúzza, de bóbitáját, nyaktollait és a testét fedő 

tollakat felmereszti, illetve behajlított szárnyát elemeli a testétől. 
 

 

A feketenyakú vöcsök 

(Podiceps nigricollis) 

viselkedésének jellegzetes 

elemei. E fajnál a két ivar 

egyedei szinkron végzik 

aránylag bonyolult, és azonos 

elemekből álló udvarlási 

szertartásukat. 

MCALLISTER (1958) 

nyomán, módosítva. 

4. ábra: Ejakulátumból 

létrejött párosodási 

dugók különböző 

rágcsálófajoknál. 

BAUMGARDNER és 

mtsai (1982) nyomán, 

módosítva. 
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A szociális földi poszméhnél (Bombus terrestris) a hibernációból tavasszal ébredő 

királynők a kolóniaalapítás után, nyár közepén párosodnak. A nőstények számára előnyösebb 

lenne, ha több hímtől kapnának spermiumokat, azonban a hímek megpróbálják ezt 

megakadályozni. A párosodás végén egy ragadós dugót képeznek az ivarnyílásban, amely 

megakadályozza, hogy a nőstény a későbbiekben más hímtől is kaphasson spermiumot. 

Emellett a hím az elnyújtott, akár közel negyven percig tartópárosodással is hosszabb ideig 

távol próbálja tartani a nőstényt a többi hím elől (DUVOISIN és mtsai, 1999). A hosszú 

párosodás emellett megnövelheti az átadott spermiummennyiséget is. 

A promiszkuusan, párkötelék nélkül, 

gyakori partnerváltással szaporodó, édesvízi 

olasz fiallócsigánál (Viviparus ater) 

OPPLINGER és mtsai (1998) kísérletesen 

vizsgálták a spermiumversengést. E fajnál a 

hímek kétféle spermiumot hoznak létre, 

amelyek közül az egyik termékeny, míg a 

másik terméketlen. Ha a kísérleti populációban 

megváltoztatták az ivarérett egyedek 

ivararányát, növelve ezzel a hím vetélytársak 

számát, akkor a létrehozott termékenyítőképes 

spermiumok mennyisége nem növekedett az 

egyedekben, a terméketlen típusba tartozó 

hímivarsejtek száma viszont megemelkedett. 

A hereméret mindezek ellenére változatlan 

maradt. Ugyanezt a jelenséget természetes 

populációkban is megfigyelték. Megfigyelték 

továbbá azt is, hogy a terméketlen spermiu- 

mok mennyiségének növekedésével párhuzamosan csökkent azok mérete. Az ivarsejttermelés 

költségei miatt ugyanis a nagyobb mennyiségű spermium képzése csak kisebb méret mellett 

lehetséges (5. ábra). Egy másik vizsgálatban azt is (OPPLINGER és mtsai, 2003) kimutatták, 

hogy a hosszabb nem termékenyítő spermiumokkal rendelkező hímek megtermékenyítési 

sikere nagyobb volt e csigafajnál, így ezek az egyedek sikeresebbek voltak, mint társaik. 

Általánosságban elképzelhető, hogy a nem termékenyítő spermiumtípusnak fontos szerepe 

van a különböző hímivarsejtek közötti versengésben. E spermiumok szerepe lehet defenzív 

jellegű, azaz akadályozzák, hogy a másik hím ivarsejtjei elérjék a petesejtet. Elképzelhető 

azonban offenzív szerep is, amikor elősegítik az adott hím termékenyítőképes spermiumainak 

petesejthez jutását. 

 

6.3.2. Utódgyilkosság 
 

Párosodás utáni, ivaron belüli szelekciós mechanizmus az utódgyilkosság (infanticidium) 

azon esete, amikor egy ivarérett egyed nem közvetlen rokonok ivaréretlen utódait pusztítja el, 

csökkentve ezzel a versenytárs szaporodási sikerét, illetve növelve saját párosodási esélyét a 

megölt utód szülőjével (HRDY, 1979). 

Az utódgyilkosság elterjedt jelenség, ami megtalálható például a temetőbogár fajoknál 

(Nicrophorus spp.) vagy a szurikátánál (Suricata suricatta) is. A domináns szurikáta nőstény 

vemhessége alatt gyakran megöli az alárendelt nőstények újszülött utódait). Az alárendelt 

vemhes nőstények szintén próbálkoznak a többiek utódainak elpusztításával, aminek 

eredményeként az utódok túlélése az első négy napban csak ötven százalékos (YOUNG és 

5. ábra: A nem termékenyítő spermiumok 

méretének és mennyiségének összefüggése az olasz 

fiallócsigánál. Hosszabb spermiumok képzése csak 

a spermiumok kisebb mennyisége mellett 

lehetséges. OPPLINGER és mtsai (1998) nyomán. 
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CLUTTON-BROCK, 2006). Az utódgyilkos nőstények így növelik meg a saját utódaikra eső 

gondozók számát.  

Az utódgyilkosság jelenségét kísérletesen is vizsgálták. A grönlandi örvöslemming 

(Dicrostonyx groenlandicus) egy kanadai populációjában MALLORY és BROOKS (1978) 

nőstények két csoportját hozta létre. Azoknál a nőstényeknél és almaiknál, amelyek mellé a 

saját hím helyett egy idegent helyeztek, az az utódok jelentős részét megölte, míg ha az 

utódok apja volt jelen, nem történt utódgyilkosság. Azokban az esetekben, amikor 

utódgyilkosság történt, az új hím által nemzett új alom létrehozásáig eltelt idő lerövidült. 

A Dél-Amerikában elterjedt jasszánánál (Jacana jacana) a tojók között egymás hímjeinek 

megszerzéséért heves küzdelmek is előfordulnak, valamint nem ritka az utódgyilkosság sem. 

E fajjal EMLEN és mtsai (1989) végeztek kísérletet, melynek során azt tapasztalták, hogy ha 

lecserélték a territóriumban élő tojót egy idegenre, akkor az új tojó a hímek fészkeiben 

található, korábbi utódokat általában elpusztította vagy megsebesítette. A fiókák bántalmazása 

után két nappal azonban az új tojó már szexuális viselkedést mutatott a hímek irányában. 

 

6.4. Párosodás utáni, ivarok közötti szelekció 

 

A szelekció ezen formája az úgynevezett rejtett hölgyválasz, amely alatt olyan, a nőstény 

által kontrollált párosodás utáni folyamatot értünk, amely megnöveli bizonyos fenotípusú 

hímek számára a sikeres megtermékenyítés vagy utódai túlélésének valószínűségét 

(EBERHARD, 2009). A párválasztás e típusát azért nevezik rejtett hölgyválasznak, mert a 

folyamat a nőstény ivari traktusában, vagy az utódok születése után zajlik le, így a fajtársak 

számára, beleértve az adott nősténnyel már párosodott hímeket is nem érzékelhető. 

A rejtett hölgyválasznak legalább kéttucatnyi különböző mechanizmusa ismert, például a 

nem kívánt spermium kilökése, a zigóta szelektív abortusza vagy a az utódok eltérő 

gondozása. A szabadon élő házityúk (Gallus gallus domesticus) tojója a számára nem tetsző, a 

rangsorban alacsonyabb pozíciót elfoglaló kakasok spermiumát a párosodás után kilöki a 

kloákájából, megnövelve ezzel annak az esélyét, hogy utódai a domináns hímtől 

származzanak (PIZZARI és BIRKHEAD, 2000). Hasonló jellegű rejtett hölgyválaszt egy 

álkaszáspókfajnál (Physocyclus globosus) is leírtak. E faj nősténye kilöki az ivarjáratából a 

párosodás után a spermiumokat, ha a hím nászviselkedését nem találta megfelelőnek, azaz 

például a hím nem rezegtette kellően a potrohát (PERETTI és EBERHARD, 2009). 

 

6.5. Ivarok közötti és ivaron belüli szelekció együttes hatása 

 

Az ivarok közötti és az ivaron belüli szelekció nem zárja ki egymást, mindkét szelekciós 

jelenség folyhat szimultán egy vagy több bélyegen is (WONG és CANDOLIN, 2005). A 

nőstények a maguk javára is használhatják a hím-hím versengésben már szelektálódott 

bélyegeket, azaz azok alapján is választhatnak párt, hiszen a legjobb minőségű egyed 

másodlagos ivari bélyegei a legkifejezettebbek (részletesebben lásd később). Ilyen esetekben 

elképzelhető, hogy egy bélyegen kezdetben csupán az intraszexuális szelekció hat, majd erre 

később az interszexuális szelekció is ráépül, módosítva az előbbi hatását a bélyeg evolúciója 

során. Feltételezhetően ez az együttes hatás érvényesül a kék cinege (Cyanistes caeruleus) 

fejtetői színezetének alakulásában isél (ALONSO-ALVAREZ és mtsai, 2004), amelynek a közeli 

ultraibolya színtartományban mérhető intenzitása télen a legmagasabb, amikor a 

cinegecsapatok felbomlását követően erős küzdelmek folynak a territóriumukat védő hímek 

között (ÖRNBORG és mtsai, 2002). E bélyeg státuszjelzésként befolyásolhatja a hímeknek a 

behatolóval szemben tanúsított viselkedését is (ALONSO-ALVAREZ és mtsai, 2004). A 

territórium védelme azért fontos, mert a birtokolt terület minősége e fajnál befolyásolhatja a 
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költési sikert és a párkapcsolat tartósságát (BLONDEL és mtsai, 2000). Ugyanez a színezeti 

bélyeg hatással lehet a tojók viselkedésére is, mert például a díszesebb partnerrel rendelkezők 

fészekaljukban több hím utódot hoznak létre (GRIFFITH és mtsai, 2003), ami növelheti a 

szülők rátermettségét. A kevésbé díszes partnerrel párban álló tojó kevesebbszer eteti a 

fiókákat, így azok fejletlenebbek lesznek, ami csökkenti a tojó rátermettségét is (LIMBOURG és 

mtsai, 2004). A kék cinegénél az ultraibolya színezet alapján a hím is válogathat a tojók 

között, azaz kölcsönös választás történik, így a tojók színezetén is hathat ivari szelekció 

(HUNT és mtsai, 1999). 

GRIGGIO és mtsai (2007) hím kövi verébbel (Petronia petronia) folytatott terepi 

vizsgálataik során kimutatták, hogy a karotinoid pigmentek segítségével létrehozott, nagyobb 

sárga torokfolttal rendelkező hímek nagyobb méretű territóriummal rendelkeznek. Ha egy 

etető közelében nagy torokfolttal ellátott makettet helyeztek ki, a helyi hímek később 

közelítették az etetőt, mint akkor, amikor a makett torokfoltja kicsi volt. Ezek alapján 

elképzelhető, hogy e dísz szerepet játszik a hímek közötti versengésben. Ezzel párhuzamosan 

bebizonyosodott az is, hogy a tojók nagyobb valószínűséggel választották a nagyobb, 

mesterségesen megnövelt torokfoltúhímeket. Hasonlóan a kék cinegéhez, a kövi veréb hímjei 

is válogatnak a nőstények között, azok torokfoltmérete alapján. A mesterségesen csökkentett 

torokfoltméretű tojók kisebb eséllyel és általában később találtak maguknak párt (GRIGGIO és 

mtsai, 2005). 

 

7. A partnerválasztás szerepe a rátermettség kialakításában 

 

7.1. Közvetlen előnyök 

 

Már DARWIN is felhívta a figyelmet arra, hogy a megfelelő partnerválasztással az egyedek 

szelekciós előnyre tehetnek szert. Szerinte ilyen előny lehet az utódok hatékonyabb 

gondozása vagy a nőstény fokozottabb védelme. Ezek az úgynevezett közvetlen vagy direkt 

rátermettség-előnyök, amelyek a szaporodási sikert nagymértékben magyarázhatják (LIGON, 

1999). További közvetlen előny még például a territórium táplálékkészlete és búvóhelyeinek 

száma, a paraziták, a betegségek és a ragadozók elkerülésének lehetősége, a fészeképítésben 

való részvétel, illetve az inkubáló szülő etetése (ANDERSSON, 1994). 

A rátermettség-előnyök tekintetében a nősténynek nem mindig sikerül az ideális partnerrel 

párba állnia. Előfordulhat, hogy a nőstény túl későn érkezik a szaporodási területre, ezért 

nincs elegendő ideje a hím kiválasztására, mivel a további keresés késleltetné a szaporodást. 

Mivel azonban a szaporodási szezon múlásával sok esetben már csak kevesebb utódot lehet 

produkálni, csökkenne az egyed szaporodási sikere (KEMPENAERS, 1994). Az is lehetséges, 

hogy a nőstény azért nem az ideális partnert választja, mert a hím becsapja őt, úgy viselkedik, 

mintha még nem állt volna párba. Ilyenkor a nőstény csak másodlagos párja lesz a hímnek 

(ALATALO és LUNDBERG, 1984). A másodlagos nősténynél a hím azonban gyakran csak 

kisebb mértékben képes részt venni az utódgondozásban (WHEELWRIGHT és mtsai, 1992). 

Előfordulhat, hogy a nőstény azért áll párba egy számára kevésbé megfelelő hímmel, mert 

már nincsen más választása, mert a populációban található jobb hímek már mind párba álltak. 

Ebben az esetben a nőstény még mindig jobban jár egy rosszabb hímmel, mint ha egyáltalán 

nem is állna párba, és így nem lennének utódai. Fontos megjegyezni azonban, hogy a hím és a 

nőstény egyaránt változtatja saját utódgondozási viselkedését a párjától függően, így a 

rosszabb pár miatti hátrányát képes lehet kompenzálni. 

A vizes élőhelyen szaporodó, Észak-Amerikában gyakori pirosvállú csirögénél (Agelaius 

phoeniceus) a tojó azokban a hím territóriumokban ér el nagyobb szaporodási sikert, 

amelyekben a nádasban vagy bozótban található fészket mélyebb víz fölé lehet építeni, és 
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kisebb a növényzeti borítottság. Ezeken az élőhelyeken mérsékeltebb a predációs kockázat, 

mert a predátor nem fér hozzá a fészekhez, vagy a madár könnyebben észreveszi a ragadozót, 

így nő a fiókák túlélési esélye (WEATHERHEAD és ROBERTSON, 1977). A feketefejű magvágó 

(Pheucticus melanocephalus) egy új-mexikói populációjában a hímek territóriumai eltérő 

vegetációszerkezetűek. Az idősebb hímek jellemzően változatosabb territóriumot foglalnak el. 

Ezekben a territóriumokban a két fészekpredátor, a bóbitás szajkó (Cyanocitta stelleri) és a 

floridai bozótszajkó (Aphelocoma coerulescens) denzitása alacsonyabb (HILL, 1988). Ebből 

eredően az idősebb hímek territóriumában több fiókát lehet sikeresen felnevelni. 
 

7.2. Közvetett előnyök 
 

A párválasztásból eredő közvetett vagy indirekt előnyök leginkább a genetikai állomány 

változatosságán keresztül ragadhatók meg. A genetikai előny, illetve genetikai minőség alapja 

a jó génhatásokból, illetve a kompatibilis gének hatásaiból eredő rátermettséghatás (NEFF és 

PITCHER, 2005). A jobb genetikai minőségű egyed olyan allélokkal, illetve genotípussal 

rendelkezik, amelyek az adott környezetben a rátermettségét megnövelik. A jó gének olyan 

allélokat jelentenek, amelyek a genom többi részének összetételétől függetlenül növelik a 

rátermettséget, például növelik a parazitarezisztenciát, a túlélőképességet, vagy vonzóbb 

díszek megjelenéséhez vezetnek az utódoknál. Így a jó génekkel rendelkező hím az utódját 

nagyobb előnyhöz juttatja a genom többi, például az anyától örökölt részének minőségétől 

függetlenül. A jó gén az additív genetikai varianciának a része. Az additív genetikai 

variancia a teljes fenotípusos varianciának az allélokból eredő változatosságát jelenti. Minél 

nagyobb ennek az aránya a többi varianciakomponenshez (dominancia, környezeti, 

interakciós) képest, annál erősebb a bélyeg genetikai meghatározottsága, így rajta irányító 

(direkcionális) szelekció folyhat, amely során egy adott, az átlagtól eltérő jellegre történik 

szelekció. 

A kompatibilis gének az egyed rátermettségét csak egy meghatározott összetételű 

genomban növelő allélok. Ebben az esetben tehát nem mindegy, hogy az apa génjei milyen 

anyai génkészlettel kombinálódnak az utódban. A kompatibilis gének által meghatározott 

bélyegen nem folyhat irányító szelekció. 

NEFF (2004) a kékkopoltyús naphalnál (Lepornis macrochirus) mutatta ki a jó gének 

hatását. A nősténytől származó petéket két csoportba osztották, s ezeket két különböző típusú 

hím spermiumaival termékenyítették meg. A hímek egyik típusát, a territoriális hímek 

csoportját a lassabb ütemben éretté vált, fészekhelyet védő és a fészeknél udvarló egyedek 

alkották. A másik csoportba tartozó, úgynevezett lopakodó hímek gyorsan váltak ivaréretté, 

de territóriumot nem tartottak, ehelyett az ikrázó nőstényeket a territoriális hímek területén 

igyekeztek megtermékenyíteni. A lopakodó hímek spermiumaival megtermékenyített 

petesejtekből valamelyest nagyobb utódok fejlődtek ki, amelyek gyorsabb ütemben 

növekedtek, mint a territoriális hímek utódai. Mivel a környezeti körülmények, például a 

táplálékellátottság az egyedfejlődés során azonosak voltak az utódok két csoportjában, a 

különbségeket a genetikai hatások okozhatták. A vizsgálat eredményeit kiegészítették a 

természetes populációban tett megfigyelések is, amelyek szerint a lopakodó hímek utódai 

ilyen körülmények között is nagyobbra nőnek. Ez a tulajdonság azért előnyös az utódok 
számára, mert a nagyobb méretű fiatalokat kevésbé érinti a Hydra canadensis csalánozófaj 

predációja, és ennek következtében háromszor akkora a túlélési esélyük, mint kisebb méretű 

társaiknak. 

A kékbegynél megfigyelhető gyakori félrelépés is az így megszerezhető közvetett előnyök 

miatt alakulhatott ki (JOHNSEN és mtsai, 2000). A félrelépő hímek vizsgálatakor kimutatták, 

hogy a saját fészekaljukban nevelkedő utódok öröklődő immunitása gyengébb volt, mint a 
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félrelépésből származó utódoké. Ha az immunrendszer jóságát a jó gének szabnák meg, akkor 

a félrelépő hím utódai a saját és az idegen fészekben egyaránt azonos ugyanolyan immunitást 

mutattak volna, függetlenül a tojók (szociális partner és félrelépő partner) génkészletének 

minőségétől. Az eredmények azonban arra utalnak, hogy a hímek félrelépéseik során a 

nagyobb genetikai kompatibilitású partnereket preferálták. 

 

8. A díszek és a preferencia eredete és evolúciója 

 

8.1. Indikátor hipotézisek 

 

A potenciális szaporodási partner egy vagy több bélyeg alapján becsült egyedi minősége 

az általa nyújtható nem genetikai és genetikai rátermettségelőnyökkel határozható meg. Jó 

minőségről akkor beszélhetünk, ha ezek az előnyök jobban növelik az adott egyednek és 

partnerének rátermettségét a többiekhez képest. A minőséget a leggyakrabban fenotípusos 

bélyegek (például farkhossz, hormonszint) kifejeződésének mértékével azonosítják. Sok 

esetben hagyják azonban figyelmen kívül a minőség összetettségét, és ilyenkor ezt az értéket 

egyetlen bélyeg segítségével határozzák meg. 

A megfelelő partner kiválasztása kulcsfontosságú, hiszen jó választással az egyed 

jelentősen növelheti a saját rátermettségét, ami a rossz partnerválasztással még akkor is 

csökken, ha ő maga egyébként jó minőségű. Az indikátor hipotézisek szerint az egyedek a 

díszekkel jelezhetik a többieknek, hogy milyen minőségűek. De miként jelzi a dísz, amely 

alapján a lehetséges partnerek közti válogatás történik, a partner minőségét? 

 

8.1.1. Költségelv 

 

Az egyik lehetséges és elterjedt mechanizmusra a hátrányelv vagy költségelv (handicap) 

szolgáltat magyarázatot (ZAHAVI, 1975; l. VIII.6.2.). Ha egy bélyeg létrehozása, illetve 

fenntartása költséges, akkor a rosszabb minőségű egyedek általában csak kisebb mértékben 

képesek az adott tulajdonság kifejlesztésére. Ennek az az oka, hogy a költségek arányaikban 

sokkal nagyobbak a rossz minőségű egyedek számára. A bélyeghez kapcsolódó költségek 

miatt nevezik ezt az elképzelést költségelvnek. A potenciális csalók megjelenését és 

elterjedését ugyancsak a költségek akadályozzák meg. Őszinte jelzésnek tekinthetők ezek a 

díszek, mivel a csalók hiánya miatt azok kifejezettsége és az egyedek minősége között pozitív 

kapcsolat áll fenn. Fontos megemlíteni, hogy a minőséget jelző őszinte bélyegek nem 

feltétlenül a csalóknak, illetve nem kizárólag a potenciális csalás révén költségesek, hanem a 

hátrányelv mellett más módon is lehetnek azok. Ezek a jelzések a jó minőségű egyed számára 

is költségesek. A minőséget jelző bélyegek nem feltétlenül költségesek, azonban ennek 

ellenére lehetnek őszinték (SZÁMADÓ, 2011; HIGHAM, 2014). 

Handicap bélyegek lehetnek például a korábbiakban már említett karotinoid alapú sárga és 

piros díszek, amelyek létrehozásának több költsége van. 

 

1. Egyrészt az állatok szervezete ezeket a pigmenteket de novo nem képes előállítani, így 

csak a megfelelő táplálék felvételével juthatnak hozzájuk, ezek elérhetősége azonban 

gyakran limitált (OLSON és OWENS, 1998). 

2. Másrészt az állatok szervezete több módon is hasznosíthatja a karotinoidokat, így 

például a dísz kifejezettebbé tétele mellett antioxidáns tulajdonságuk révén a szervezet 

egészségének fenntartására is. A szervezet számára korlátozott mennyiségben állnak 

rendelkezésre e pigmentek, ezért a különböző felhasználási módok tekintetében 

kényszer-kompromisszumnak (trade-off) kell létrejönnie (RAJASHING és mtsai, 2006). 
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A széncinege egy populációjában a mell sárga tollazatának színárnyalata pozitív 

összefüggést mutat a farktollak növekedési rátájával, azaz a sárgább színezetű egyedek tollai a 

vedléskor gyorsabb ütemben növekednek, amit csak a megfelelő mennyiségben 

rendelkezésükre álló táplálék mellett lehet biztosítani. Így a tollazat színe jelzi a madarak 

vedléskori táplálékellátottságát (SENAR és mtsai, 2003). HELFENSTEIN és mtsai (2010) 

ugyancsak széncinegén vizsgálták, a fészekaljméret két fiókával történő növelése, és ezzel a 

megnövekedett utódgondozási viselkedés indukálta oxidatív stressz az állatokra gyakorolt 

hatását. A kevésbé színes hímeknél az oxidatív stressz jobban csökkentette a spermiumok 

mozgékonyságát, mint a színesebb egyedeknél. Ha a fakó hímek táplálékába kiegészítésként 

karotinoidokat is tettek, javult a spermiumaik mozgása, míg az eleve színesebb, tehát a 

szervezetükben feltehetően sok karotinoiddal rendelkező hímeknél ilyen változást nem 

tapasztaltak. Ez azt sejteti, hogy a fakóbb hímek karotinoidhiányban szenvedtek, és 

szervezetük kevésbé volt egészséges. Az előzőek alapján a sárga színezet őszintén jelzi az 

egyedek egészségi állapotát. 

A díszek kifejeződése függhet a kondíciótól. A kondíciófüggő bélyeg az organizmus olyan 

feltűnő jellegzetessége, amely lehetővé teszi az érzékszervekkel meg nem ragadható kondíció 

érzékelését a többi egyed, így a vetélytársak és a szaporodási partnerek számára. E bélyegek 

gyakorta költségesek is. A kondíció az egyed kapacitása a szervezetében zajló élettani 

folyamatok optimális működőképességének fenntartására (például oxidatív egyensúly 

fenntartása, paraziták elleni küzdelem, megfelelő mennyiségű táplálék megszerzése stb.) 

(HILL, 2011). E meghatározás szerint a kondícióhoz hozzájárul az egyed szomatikus állapota, 

genotípusa és epigenetikai állapota is. Az egyed epigenetikai állapota azt határozza meg 

például a DNS-metiláció révén, hogy a genom mely részeiről történhet transzkripció. A 

kondíciófüggő bélyegeknek a párválasztás során fontos szerepe van, mivel a szaporodás során 

nyújtandó közvetlen előnyök, például a szaporodóhely védelme, vagy az utódok gondozása 

esetében a kondíció megmutathatja, hogy az adott egyed mennyire képes azokat stabil szinten 

tartani. A kondíciót a leggyakrabban egy fizikai paraméterrel, a méretre korrigált testtömeggel 

közelítik, amely azonban keveset mond a fiziológiai folyamatok optimalizálásának 

képességéről. 

 

8.1.2. Parazitarezisztencia és a tesztoszteron-mediált immunrendszer jósága 

 

A Hamilton–Zuk-hipotézis (1982) vagy parazita-rezisztencia hipotézis szerint egy 

populációban a nőstények a hímek azon bélyegei alapján is válogathatnak, melyek azok 

parazitákkal szembeni ellenálló képességét jelzik. A hipotézis az alábbi feltételekből indul ki. 

 

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. 

 

A háromtüskés pikónál (Gasterosteus aculeatus) kimutatható, hogy a nőstény a pirosabb 

hasfoltú hímet részesíti előnyben (BAKKER és MUNDWILER, 1994). FOLSTAD és mtsai (1994) 

azt is igazolták, hogy a díszesebb hímek általában kevésbé fertőzöttek a Schistocephalus 

solidus galandféreg fajjal. A rezisztencia-képesség örökletes, vagyis a kevésbé piros hasfoltú 

apák utódai kevésbé ellenállók az előbbi parazitával szemben (BARBER és mtsai, 2001). 
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A kék lugasépítő egyes minőségjelző bélyegei is hasonlóak a fentiekhez (DOUCET és 

MONTGOMERIE, 2003). Egy populációban a hím által épített lugas szerkezetének minősége 

erőse összefüggést mutat az egyed ektoparazitáltságának mértékével, azaz a díszesebb lugast 

építő hím egyúttal kevésbé fertőzött is. Így a tojó az építmény szemrevételezésével a hím 

távollétében is megbecsülheti annak parazitáltságát. A hímek tollazatának kék és ultraibolya 

színintenzitása ugyanakkor a vérparazitáltság mértékét tükrözi. A lugas szerkezete és a 

tollazat színezete alapján a tojó a hím parazitákkal szembeni ellenálló képességének 

különböző aspektusait mérheti fel. 

A parazita-rezisztencia hipotézissel több szállal is egybefonódik FOLSTAD és KARTER 

(1992) immunkompetencia hátrányelve. Az elmélet alapja, hogy egyes androgén 

hormonok, így például a tesztoszteron gátolják az immunrendszer működését, és ezzel 

visszavetik a parazitákkal szembeni hatékony védekezést is. Azokat a díszeket, melyek 

kifejeződése függ az androgénektől, csak a jobb immunrendszerrel rendelkező egyedek 

képesek kifejezettebbé tenni. Ez arra utal, hogy a tesztoszteronnak fontos szerepe lehet az 

ivari szelekcióban (HILLGARTH és mtsai, 1996). 

Ezzel az elmélettel magyarázható a melaninpigment alapú, fekete, szürke, barna, illetve 

vörhenyes színezeti díszek minőségjelző funkciója is. A magasabb tesztoszteronszint növeli a 

melaninkoncentrációt, vagyis a bélyeg kifejezettebb (sötétebb) lesz (BÓKONY és mtsai, 2008), 

ugyanakkor csökkenti az immunrendszer hatékonyságát. Ugyanezt a tesztoszteronszintet egy 

rosszabb minőségű egyed, amelynek eleve kevésbé hatékony az immunrendszere, nem képes 

tolerálni, így a bélyeg nála csak visszafogottabban fejeződhet ki. A tesztoszteron a kék 

lugasépítő hímjeinél pozitív összefüggést mutat a lugas szerkezetével és az egyes 

díszítőelemek, például a sárga levelek mennyiségével (BORGIA és WINGFIELD, 1991). Az 

előzőek alapján a lugas minősége prediktálja a hímek parazitáltságát, azaz a szebb lugas 

kisebb ektoparazita-fertőzést jelez (DOUCET és MONTGOMERIE, 2003). Az alacsonyabb 

tesztoszteronszinttel rendelkező hímek azonban még csak lugast sem tudnak építeni (BORGIA 

és WINGFIELD, 1991), ugyanakkor ezeken az egyedeken több ektoparazita is található. Így a 

tojók számára a lugas, mint dísz jelzi a hímek parazitáltságát is. 

 

8.2. Megszaladó szelekció szerepe a hölgyválaszban 

 

FISHER (1930) elképzelése szerint a megszaladó szelekció esetében a hölgyválasznál a 

véletlenül kialakuló, öröklődő komponensekkel rendelkező, és egyedi különbségeket mutató 

preferencia egy olyan hím bélyegre irányul, amely szintén öröklődő és változatos az egyedek 

között, de nem szükségszerűen utal viselője minőségére (l. VIII.7.3.). Az ilyen bélyeggel 

rendelkező hímet választó nőstény utódai közül a hímek hordozzák ezt a bélyeget, a 

nőstények pedig a bélyegre irányuló választási hajlamot. A bélyeg kifejeződésének mértéke a 

populációban több nemzedék után egyre fokozottabb lesz, és a nőstények erre irányuló 

választása is folyamatosan erősödik. Ezt az öngerjesztő folyamatot az utódokban a bélyeg és a 

preferencia között idővel megjelenő genetikai kapcsoltság eredményezi. A folyamat 

eredményeként mind a hím, mind a tojó indirekt rátermettség-előnyhöz jut. A díszesebb hím 

utódhoz több nőstény fog vonzódni, illetve a nőstény utódnak erősebb hajlama lesz arra, hogy 

a kifejezettebb bélyeget mutató hímet válassza. A folyamat akkor jut holtpontra, ha a bélyeg 

viselési költsége már túl nagy lesz, például a korábban említett pávafarok (l. IX.3.) esetében a 

növekvő predációs kockázat miatt. Ekkor ugyanis a bélyeg további kifejeződése ellen már 

közvetlenül a túlélésre irányuló szelekció hat. 

BAKKER (1993) a háromtüskés pikónál (Gasterosteus aculeatus) mutatta ki, hogy a 

populáción belül a hasfolt piros színezetében nagy egyedi varianciával rendelkező hímek és 

az e bélyegre irányuló preferenciájukat tekintve szintén változatos nőstények mind a szóban 
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forgó tulajdonság, mind a preferencia szempontjából génállományukban is változatosak, és e 

tulajdonságok részben öröklődőek is. Az apák és a hím utódok színezete a vizsgált 

populációban korrelált egymással, emellett erős pozitív irányú kapcsolat volt a hím utódok 

pirossága és lánytestvéreik pirosság iránti preferenciája között is, vagyis e két tulajdonság 

genetikailag korrelált egymással. Mindez akár egy megszaladó evolúciós folyamat alapját is 

képezheti. Elképzelhető például, hogy megszaladó szelekció eredményezte a királyfácán 

(Syrmaticus reevesii) kakas másfél méternél is hosszabb farktollának kialakulását, vagy a 

nyelesszemű légynél (Cyrtodiopsis dalmanni) a hímek szemnyelének varianciáját is. Az 

utóbbi fajnál mesterséges, kétirányú szelekció után, tizenhárom generáció elteltével vizsgálták 

a különböző vonalak preferenciáit (WILKINSON és REILLO, 1994). A hosszú szemnyelű 

hímekre szelektált vonalon tenyésztett nőstények a hosszú nyelet kedvelték, míg a másik 

csoportba tartozók éppen ellenkeőzőleg a rövid nyelet preferálták. A kutatók ezzel igazolták a 

preferencia és a bélyeg közötti genetikai korreláció. 

 

9. A párba állás mintázata 

 

Az illeszkedő (asszortatív) párba állás lehetőségére, arra a jelenségre, hogy az 

egymáshoz színezetük, méretük, parazitáltságuk, személyiségük, táplálékkereső képességük 

stb. tekintetében a véletlenszerűhöz képest jobban hasonlító egyedek nagyobb valószínűséggel 

párosodnak egymással (6. és 7. ábra). Amennyiben a hímek egymástól a minőségükben 

különböznek, és a jobb minőségűek korábban érkeznek meg a szaporodási helyszínre, 

ugyanakkor a jobb minőségű nőstények is előbb állnak készen a szaporodásra, akkor e 

nőstényeknek több lehetősége nyílik arra, hogy a jobb minőségű hímek közül válasszanak. 

Ebben az esetben az asszortatív párválasztás az időbeliség miatt következhet be a jó minőségű 

egyedek között, és nem szükséges, bár lehetséges, hogy az egyedek válogassanak a partnerek 

között. Az asszortativitást tovább fokozhatja a kölcsönös (mutuális) párválasztás, amikor 

nemcsak a nőstény válogat a hímek közül, hanem ez fordítva is megtörténik. 

 

     
 

 
 

A minőség felmérésén alapuló kölcsönös párválasztás egyes modellek szerint (JOHNSTONE 

és mtsai, 1996) különösen fontos és adaptív lehet az olyan utódgondozási rendszerekben, 

6. ábra: Az aranycsíz (Carduelis tristis) párba 

állásának mintázata a tollazati színezet tekintetében. 

A nagyobb értékek nagyobb színtelítettségű sárga 

tollazatot jelentenek, vagyis az élénkebb színű tojók 

az élénkebb színű hímekkel állnak párba. 

MACDOUGALL és MONTGOMERIE (2003) nyomán, 

módosítva. 

7. ábra: Tojó és hím keresztcsőrű (Loxia curvirostra) 

kapcsolattartó hangjának spektrogramjai. Az egyes 

négyzetekben más-más pároktól származó 

hangminták láthatók, a négyzeten belül bal oldalon a 

hím, jobb oldalon pedig a tojó hangja. Statisztikai 

elemzések nélküli is megfigyelhető, hogy a párokon 

belül az akusztikus jel nagyon hasonlít egymáshoz. 

GROTH (1993) nyomán, módosítva. 
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amelyekben a szülők együtt nevelik az utódokat. A folyamatot hangsúlyosabbá tehetik a 

limitált táplálékforrások. Kizárólag a mintázat meglétéből azonban nem lehet következtetni a 

hátterében működő mechanizmusra (MACDOUGALL és MONTGOMERIE, 2003), ennek 

felderítésére kísérletek szükségesek. A barkóscinegénél (Panurus biarmicus) egyszerre 

vizsgálták a hím és a tojó párválasztási preferenciáját (ROMERO-PUJANTE és mtsai, 2002). A 

vizsgálat során az adott ivar egyede két külön kísérletben választhatott a másik ivar egyedei 

közül a farkhosszuk alapján. A farkhossz ugyanis e fajnál az egyik legfontosabb bélyeg a 

párválasztás során. A vizsgálat eredményeiből arra lehetett következtetni, hogy a farkhossz 

alapján kölcsönös párválasztás van. 

Ritkán ugyan, de előfordul a fenti mintázat ellenkezője, a disszortatív vagy negatív 

asszortatív párba állás is, melynek során a véletlenszerűhöz képest egymástól jobban 

különböző egyedek nagyobb valószínűséggel párosodnak egymással. A fehértorkú 

verébsármány (Zonotrichia albicollis) hímjei és tojói is kétféle színezeti formával 

rendelkeznek. Míg az egyiknél fehér sávok láthatók a fejen, addig a másik formánál sötét, 

pigmentált sávok. A párválasztásos kísérletek alapján úgy tűnik, hogy mindkét tojóformánál a 

sötét fejű hím élvez kiváltságot. A fehér fejű tojók azonban jobb versengők, így ők tudnak 

párba állni a sötét fejű hímekkel, míg a sötét fejű tojóknak a fehér fejű hímek maradnak. A 

hímeknek a tojókkal ellentétben a színezetre nézve nincsen preferenciája (HOUTMAN és 

FALLS, 1994). Mindezek együttesen eredményezik az ellentétes színezetű párok kialakulását. 

A tojóversengés szerepét e fajnál a terepi megfigyelések is alátámasztják (KNAPTON és mtsai, 

1984), amelyek szerint még ha egy időben érkeznek is a különböző formák a költési területre, 

előbb jönnek létre a világos tojó-sötét hím, mint a sötét tojó-világos hím párok. 

 

10. Összefoglalás 

 

A szelekció az evolúciós változások egyik fő mozgatórugója. A klasszikus felfogás szerint 

a természetes szelekció a túlélésre, az ivari szelekció pedig a párosodási és szaporodási 

sikerre szelektál. Az utóbbi folyamat eredménye, hogy az egyedek bizonyos jellegekben (ezek 

a másodlagos ivari jellegek) különböznek egymástól, és e bélyegek, illetve a szaporodási 

sikerük közötti a kapcsolat nem véletlenszerű. A bélyegek őszintén jelezhetnek olyan 

tulajdonságokat (például géneket, vagy a territórium minőségét), amelyek közvetlenül vagy 

közvetetten meghatározzák az egyed sikerességét, azaz genetikai állományának nagyobb 

képviseletét a következő generációkban. DARWIN két mechanizmussal magyarázta a 

másodlagos ivari bélyegek feltűnőségét, a hímek közötti versennyel és a nőstények 

partnerválasztásával. Mások ezeket a mechanizmusokat az anizogámiára vezetik vissza. 

DARWIN után száz évvel mutattak rá arra, hogy a szelekciós folyamat a párosodás után is 

működik a nőstény genitáliájában a spermiumok versengése, vagy a rejtett hölgyválasz révén. 

A párosodás előtti és utáni, valamint az ivaron belüli és ivarok közötti mechanizmusok akár 

együttesen is megjelenhetnek. E folyamatok erősségét számos tényező befolyásolja, melyek 

közül az egyik legfontosabb az effektív ivararány, amelynek valamely ivar irányába történő 

erősebb eltolódása nagyobb szelekciós hatást is feltételez. Az ivari szelekció közvetlenül vagy 

közvetetten megjelenik az állati viselkedés számos területén, például a kommunikációban, a 

szaporodásban, és az agresszióban is. 
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X. Párkapcsolati rendszerek és utódgondozás 

 
Szerzők: Török János, Laczi Miklós, Liker András 

 
Bevezetés 

 

Az állatvilágban nagyon változatos párkapcsolati és utódgondozási rendszerek alakultak ki. 

A királyalbatrosz (Diomedea epomophora) szülők például évtizedeken át együtt maradva 

gondozzák utódaikat. Az egymással rokon pávakakasok (Pavo cristatus) csoportosan 

mutatják be násztáncukat, a tojók azonban gyakran csupán egyetlen hímet választanak a 

csoportból, és egyedül nevelik fel utódaikat. A hím gímszarvasok (Cervus elaphus) viszont 

magányosan bőgnek, és harcokkal döntik el, hogy melyikük párosodhat a hárembe 

csoportosuló tehenekkel, míg utóbbiak egyedül gondozzák utódjukat. A szurikáták (Suricata 

suricatta) több tíz fős kolóniákban élnek, ahol a domináns pár utódait az alárendelt egyedek 

nevelik. E viselkedési típusok előfordulási gyakorisága az egyes taxonoknál jellemzően eltérő 

képet mutat. A filogenetikai vizsgálatok ugyanakkor azt mutatják, hogy például a madarak 

nagyobb taxoncsoportjainál már évmilliókkal ezelőtt kialakult a jellemző párkapcsolati 

rendszer, melyet a későbbiekben a változó ökológiai körülmények módosíthattak, amelynek 

következtében gyakran jelentős változatosságot tapasztalhatunka fajok között. Míg a 

madaraknál sok esetben egy hím egy nősténnyel áll párba, és kétszülős utódgondozás van, 

addig az emlősöknél gyakoribb, hogy egy hím több nősténnyel alkot párköteléket, és csak a 

nőstény gondozza az utódokat. A fajokban leggazdagabb gerinces taxonnál, a halaknál külső 

megtermékenyítés az elterjedt, és általában nincsen utódgondozás, azonban a territoriális 

halaknál az egyszülős, hím utódgondozás a gyakori. 

 

1. 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. E meghatározás első pillantásra 

egyértelműnek tűnhet, ez azonban megtévesztő, mert a párkapcsolati rendszereknek valójában 

két arca van (WESTNEAT és mtsai, 1990). 

Az egyedek közötti látszólagos párkapcsolati rendszer (szociális párkapcsolati rendszer) 

a viselkedés alapján megfigyelhető párkötelékek alapján írható le. A párkötelékek a 

résztvevők között az udvarlás és a párosodás után, tttilletve sok esetben előtte is tartósan 

fennállnakt. A párkötelék sok fajnál nem korlátozódik kizárólag a szaporodási szezonra, 

hanem azon kívül is, akár egész évben folyamatosan fennáll. A párkapcsolati rendszerek jobb 

értelmezhetőségét segíti, ha azokat nem az egyedek teljes élettartamára kivetítve szemléljük, 

hanem csak az egyes szaporodási időszakokra vagy egyéves ciklusokra vonatkoztatjuk. 

A párkötelék fogalma olyan viselkedési formákat foglalhat magában, amelyek a jelenlegi, 

illetve a jövőbeli szaporodási lehetőség fenntartását és a szaporodási partnerekhez való 

lehetőleg kizárólagos hozzáférést segítik elő. Ilyen lehet például a többi egyedhez képest 

közelebbi együtt-tartózkodás egymással, a viselkedés szinkronizálása, egymás tisztogatása, 
vagy a források megosztása. Az egyedek így kialakított páros, vagy kettőnél nagyobb 

létszámú szociális egységei a párkötelékek tekintetében kizáróak (exkluzívak), vagyis a többi 

egység tagjaitól elkülönülnek. A párkötelék jellegzetessége, hogy megnöveli a tagok 

szaporodásához és túléléséhez szükséges források megszerzésének hatékonyságát, és növeli a 

szaporodás sikerességét. Ez alapján a párkötelék magában foglalhatja az utódgondozási 

viselkedést is. 
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Az utódok anyai és apai származási viszonyainak genetikai vizsgálatok segítségével 

történő feltérképezése a párkapcsolati rendszerek egy másik, kevésbé szem előtt lévő szintjét 

tárja fel. Gyakori jelenség, hogy a nőstény nem minden utóda származik a látszólagos 

párjától, azonban a párosodási eseményeket általában igen nehéz észlelni a természetben. 

Valódi (vagy genetikai) párkapcsolati rendszereknek nevezzük azokat, amelyeket genetikai 

vizsgálatokkal is alátámasztottak. E vizsgálatok során a szülők és az utódok közti genetikai 

hasonlóságok alapján fejtik vissza, hogy melyik nőstény és hím párosodott egymással 

sikeresen. A valódi és látszólagos párkapcsolati rendszerek viszonya az alábbiak szerint 

alakulhat. 

 

1. Egyes esetekben a látszólagos és a valódi párkapcsolati rendszer teljesen megegyezik. 

Ilyenkor a populáció egyedei genetikailag is monogámok, azaz a pár tagjai csak 

egymással szaporodnak, mint például az erdei fülesbagolynál (Asio otus) (MARKS és 

mtsai, 1999). 

2. Más fajoknál a látszólagos és a valódi rendszer, elsősorban a félrelépéseknek 

köszönhetően, eltérhet egymástól, ami megbontja a párkötelékek kizárólagosságát. Így 

előfordulhat, mint például a pirosvállú csirögénél (Agelaius phoeniceus), hogy a 

szociális poligínia mellett az egyedek genetikailag promiszkuusak (l. IX.7.2.). E fajnál 

tehát az egyes fészekaljaknál sok hím nevel olyan utódot, amelyet valójában más hím 

nemzett. Ezzel szemben más fajoknál előfordulhat, hogy szociális poliandria mellett a 

nőstény utódai egyetlen hímtől származnak, azaz genetikai monogámiát tapasztalunk, 

így például a tuataráknál (Sphenodon punctatus). Előfordulhat az is, hogy a 

promiszkuitás ellenére egy hím utódai csak egyetlen nősténytől származnak, így például 

a nagyhasú csikóhalnál (Hippocampus abdominalis). 

 

A párkapcsolati rendszerek néhány típusát mutatja az 1. ábra. 

 

 
1. ábra: A párkapcsolati rendszerek néhány típusának sematikus szerkezete. A szaggatott vonal a párkötelékek 

megfigyelésén alapuló látszólagos párkapcsolati rendszerre utal, a folytonos vonal pedig a genetikai vizsgálatok 

által kimutatott kapcsolatokra. A kék szín a hímeket, a piros a nőstényeket jelöli. A: látszólagos és valódi 

monogámia; B: látszólagos poligínia, amely valójában a promiszkuitásnak felel meg; C: látszólagos 

poliginandria, amely valójában promiszkuitás; D: látszólagos és valódi polgínia; E: látszólagos és valódi 

poliandria; F: lek poligínia; G: promiszkuitás; H: látszólagos poliandria, amely valójában mongámia. 
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1.1. Monogámia 

 

A monogámiában csak két különböző ivarú egyed vesz részt. Időbeliségét tekintve a 

monogámia is lehet szezonális vagy tartós. A szezonális monogámiának két típusa van. 

 

1. Az egyedek az egymást követő évek szaporodási időszakaiban ugyanazzal állnak párba, 

amellyel korábban is. Ez jellemző a pingvinfélékre (Spheniscidae), melyek 

monogámiájáról és utódgondozásáról később részletesen lesz szó. 

2. Az egyedek az egymást követő évek szaporodási időszakában mindig mással állnak 

párba, ilyen például a széncinege (Parus major). 

 

Az előzőeken kívül előfordul olyan monogámia is, amelyben a felek egész évben és több 

éven keresztül együtt maradnak. Az egyik állandó énekesmadarunk, a csuszka (Sitta europea) 

is ezt a szaporodási stratégiát követi. Míg a szociális monogámia az emlősfajok csupán 9 

százalékára jellemző, addig a madárfajok kilencven százalékánál megtalálható. 

Hasonlóan a többi párkapcsolati rendszerhez, a monogámia is lehet obligát vagy fakultatív. 

Az obligát (kizárólagos) monogámia esetében bizonyos kényszerek, így például a kétszülős 

utódgondozás szükségessége miatt még a hím számára egyébként kedvező környezetben (sok a 

szaporodóképes nőstény mellett stb.) sem lehetséges a monogámiától való eltérés. Az 

apácalúdnál (Branta leucopsis) a párok hosszú ideig, gyakran életük végéig és az év minden 

napján együtt maradnak. A tojó és a hím folyamatos együttműködése és a feladatok 

megosztása (például amíg a tojó amíg kotlik, addig a hím védi a fészek környékét) 

nélkülözhetetlen az utódok felneveléséhez. A hosszútávú párkötelékből előny is származik, 

ugyanis az ilyen egyedek több utódot képesek felnevelni a teljes élettartamuk alatt, mint azok, 

amelyek többször cserélnek párt (BLACK, 2001). Az egyes párok nagyjából ugyanazt a telelő 

és költési helyet használják évről-évre, amelyek maradéktalan ismerete segíti a források 

hatékonyabb felhasználását. A helyismeret megszerzése évekbe is beletelhet, illetve a 

helyhasználat az egyedek közötti versengés miatt esetleg változhat is, így már csak ezért sem 

előnyös a tapasztalt partnert több év után egy tapasztalatlanabb újra cserélni. 

A fakultatív (vagy környezetfüggő) monogámia akkor jön létre, ha például az egyedek 

sűrűsége olyan alacsony, hogy a hím nem képes egynél több nőstényt elérni. Magasabb 

egyedsűrűségnél viszont elvileg nem lenne akadálya annak, hogy több nősténye legyen, 

feltéve, hogy nincs, vagy csak alig van szükség a hímre az utódok felneveléséhez. Vagyis 

ezeknél a fajoknál lehetséges a monogámiától való eltérés, ha a környezeti körülmények ezt 

lehetővé teszik (részletesebben l. X.3.). 

A poligíniára a jellegzetesen monogám széncinegénél is lenne mód, ez azonban mégsem 

fordul elő, melynek egyik oka a tojók egymással szemben mutatott erős agressziója. Egy 

terepi kísérletben SLAGSVOLD (1993) ketrecben mutatott be tojókat és hímeket az adott 

territóriumon lévő tojónak. Ezek a tojók a hím behatolókkal szemben kevésbé voltak 

agresszívak, mint más tojókkal. Egy szaporodóhelyet foglalt tojónak azért állhat érdekében 

elűzni a betolakodó vetélytársat a fészek közeléből, mert az csökkentheti a szaporodási sikerét 

azzal, hogy használja a territórium forrásait, vagy igénybe veszi a hím utódgondozását. Bár a 

hímnek az utódszám tekintetében megérné, hogy szaporodjon a betolakodóval is, mégsem 

tarthatja a territóriumán a tojók közti aggresszió miatt. Ebből adódóan a széncinegénél 

általában csak monogámia jöhet létre. A szarkáknál (Pica pica) a hímek párőrző viselkedése 

mellett a tojók agressziója is korlátozza a poligínia kialakulását. Egy kísérlet során BIRKHEAD 

(1979) ketrecbe zárt tojót helyeztek ki egy szarkapár territóriumára. Amikor csak a költő tojó 

találkozott a behatolóval, agresszívan reagált. Amikor a párja is jelen volt, nemcsak ő, hanem 

a hím is agresszívan viselkedett. Ha viszont csak a hím volt jelen, nem mutatott agressziót, 

hanem kivétel nélkül minden esetben megpróbált párosodni az idegen tojóval. Az utóbbi 
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megfigyelés alapján a költő tojónak érthető az agresszív viselkedése a betolakodókkal 

szemben. 

 

1.2. Poligámia 

 

Poligámiában az egyik ivar egyedei közül egy vagy több a másik ivar több egyedével 

létesít párköteléket. Ha például a poligámiában egy nőstény és két hím vesz részt, akkor azt 

gyenge poligámiának tekintjük. Ezzel szemben, ha például egy hím tíz nősténnyel van 

párkapcsolatban, akkor az erős poligámia. A poligámia főbb fajtái a poligínia, a poliandria, a 

poliginandria és a lek (l. 1. ábra). 

 

1.2.1. Poligínia 

 

A poligínia esetében a hím több nősténnyel létesít párköteléket, azonban ezek a nőstények 

kizárólag vele állnak párba. Ez jellemző például a magányos életmódot folytató közönséges 

görényre (Mustela putorius). LODÉ (2001) vizsgálatai szerint e faj hímjei a szaporodási 

időszakban nagyjából két és fél négyzetkilométeres területen mozognak, ezzel szemben a 

nőstények csak harmadekkorán. A hímek mozgáskörzetük bejárása során 1-3 nősténnyel 

párosodhatnak, ezt követően azonban nem maradnak együtt azzal egy, vagy legfeljebb néhány 

napnál tovább. Általában azok a hímek járnak nagyobb sikerrel, amelyek egymáshoz közelebb 

elhelyezkedő nőstények területén mozognak. 

Politerritoriális poligíniáról beszélünk, ha a hím úgy létesít párköteléket a nőstényekkel, 

hogy az egyes nőstényeket több, egymástól elkülönült territóriumon védi (l. Poligínia a 

kormos légykapónál). A monoterritoriális poligína esetében a hímmel párba állt nőstények 

mindegyike a hím egyetlen territóriumán belül tartózkodik. Ez jellemző például a kék 

cinegéknél (Cyanistes caeruleus), ahol a jó minőségű territóriummal rendelkező hím 

egyszerre több tojónak is biztosít készleteket (DHONDT, 1987). Ezek a tojók még mindig 

nagyobb szaporodási sikert érnek el így, mint azok, amelyek egyedüli tojóként vannak jelen 

egy rossz minőségű, például táplálékszegény territóriumon. A madaraknál a poligín hím 

általában csak kettő vagy három tojóval áll párba. Más állatcsoportoknál a hímhez tartozó 

nőstények száma ennél nagyobb is lehet, így például az emlősök közt a legkifejezettebb 

poligíniával talán a fókáknál találkozhatunk. Náluk az erős poligínia kialakulásában több 

tényező játszott szerepet (CASSINI, 1999). 

A fülesfókafélék (Otariidae) nőstényei hatalmas csoportokba tömörülnek. E fajoknál erős a 

poligínia, és kifejezett az ivari méretdimorfizmus, a hímek nagyobbak. A nőstények a 

szárazföldön párosodnak, és az utódgondozás is ott történik. A nőstények a hosszú ideig tartó 

utódgondozás ellenére már az ellést követő néhány nap elteltével újra fogamzóképesek 

lesznek. 

A vízi életmódhoz jobban alkalmazkodott valódi fókafélék (Phocidae) többségénél ennek 

az ellenkezője figyelhető meg. A nőstények magányosak vagy kis csoportokban élnek, így a 

poligínia és az ivari méretdimorfizmus jóval gyengébb. Ezeknél a párosodás tengerben, az 

utódgondozás pedig a szárazföldön vagy a jégen zajlik. Az utódgondozási időszak rövid, de a 

nőstény csak ezt követően válik ismét fogamzóképessé.  

A szaporodáshoz, és még inkább az utódgondozáshoz szükséges helyszínek (partszakaszok) 

mennyisége valamennyi fókafaj élőhelyén erősen korlátozott. Emiatt a nőstények térben nem 

tudnak jól szétszóródni, és a megfelelő helyeken nagyobb csoportokba kényszerülnek. Míg a 

jó minőségű hímek háremükben sok nőstényt védenek, a gyengébbeknek alig jut partner. 

Ezért a rosszabb minőségű hímek gyakran erőszakkal zaklatják a nőstényeket, főleg a 

domináns hím területének szélén tartózkodókat, amelyek jobban elszakadtak a háremtől. 
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Mivel a fülesfóka nőstények már az ellést követően, az utódgondozás alatt is 

fogamzóképesek, ezért a hímek már ilyenkor is zaklatják őket. Ha emiatt az utód elsodródik 

az anyjától, gyakran elpusztul. Az egyik fülesfókafajnál CAMPAGNA és mtsai (1992) 

megfigyelték, hogy a kolónia belsejében tartózkodó nőstényeknél ritkán következik be az 

utódok elszakadása és pusztulása, a magányos vagy a csoport szélén elhelyezkedők több mint 

felénél viszont emiatt hullik el az utód. A nőstények számára ilyen viszonyok között a 

nagyobb csoportméret kedvező, mivel így az egy főre eső zaklatás mérséklődik, egyben nő az 

utódok biztonsága is. E folyamatok vezethettek egyes fajoknál a hatalmas kolóniaméret és a 

szélsőséges poligínia kialakulásához. 

A valódi fókafélék közé tartozó fajok többségénél ugyanakkor nem jelentkezik ennyire 

hangsúlyozottan a hímek zaklatása. Ennek több oka van. A párosodás vízben történik, ahol 

még kevésbé aggregáltak a nőstények, másrészt azok csak az utódok fölnevelése után lesznek 

fogamzóképesek, vagyis a zaklatás az utódokat már nem érinti. Emiatt a csoportszerveződés 

mértékét az utódok biztonságának növelése helyett sokkal inkább a nőstények közötti verseny 

befolyásolja, ami akadályozza a fülesfókákéhoz hasonlóan nagy létszámú csoportok 

kialakulását, így a poligínia is mérséklődik. 

 

 

Poligínia a kormos légykapónál 

 

A kormos légykapóra (Ficedula hypoleuca) politerritoriális poligínia jellemző. 

Ilyenkor a már párba állt hímek egy része egy másik tojóval is párba áll, hogy növelje az 

utódainak számát. A korábban választott tojót elsődlegesnek, a későbbit másodlagos 

tojónak hívjuk. A másodlagos tojónak a hím alig vagy egyáltalán nem segít az 

utódgondozásban, és mivel az a hím hiányát nem képes kompenzálni (l. ábra), kisebb lesz 

a szaporodási sikere (ALATALO és mtsai, 1982). 

A poligínia kialakulására több hipotézis is felállítható. Ezek egyike a vonzó hím utód 

(sexy son) hipotézis (WEATHERHEAD és ROBERTSON, 1979). Ez alapján a másodlagos tojó 

rátermettsége az elsődlegesével azonos vagy annál nagyobb is lehet, annak ellenére, hogy 

kevesebb utódot hoz létre. Ennek feltétele, hogy a másodlagos tojó hím utódai örököljék 

apjuk attraktivitását, amellyel párba állási sikerüket növelhetik. Úgy tűnik azonban, hogy e 

fajnál és az azzal közeli rokon örvös légykapónál (Ficedula albicollis) ez a hipotézis nem 

magyarázza, hogy egyes tojók miért fogadják el a másodlagos státuszt, ugyanis a 

másodlagos tojók hím utódai csak elhanyagolhatón kis valószínűséggel lesznek poligínek 

(GUSTAFSSON és QVARNSTRÖM, 2006). 

A becsapás (male deception) hipotézis alapján a hím sokszor két, egymástól távol lévő 

territóriummal rendelkezik. A még üres territóriumba érkező párkereső tojó nem találkozik 

a hím másik területén lévővel, amely a költést ebben az időszakban már elkezdte, ezáltal a 

hím el tudja hitetni, hogy még nem állt párba (ALATALO és mtsai, 1981). 

A tojó agresszió (intolerancia) hipotézis szerint azért kell a hímnek egy másik 

territórium, mert az elsődleges tojó agresszív viselkedésével elkergethetné az újabb 

jövevényt, ha egy területen tartózkodnának. A hipotézis szerint az új tojó észleli, hogy a 

hímnek már van párja. Azonban a szabad hímek hiánya miatt nincs más lehetősége, mivel 

az elhúzódó párba állás költsége nagy, ugyanis minél később kerül sor erre, annál 

kevesebb tojást rakhat a tojó, mivel a körülmények egyre kedvezőtlenebbek lesznek 

(BREIEHAGEN és SLAGSVOLD, 1988). 

ALATALO és mtsai (1990) párválasztásos kísérletekben vizsgálták, hogy érvényes-e a 

becsapás hipotézis. Ha a tojók a szabad és a foglalt hímek közül az előbbit választják a 

kísérletben, akkor a hímek nem tudják becsapni a tojókat. Ezzel szemben, ha 

véletlenszerűen választanak a kétféle hím között, akkor valószínűsíthető a becsapás 

hipotézis. 

 



X. Párkapcsolati rendszerek és utódgondozás 

126 

 

 
 

1.2.2. Poliandria 

 

A poliandria esetében a párkötelék egy nőstény és több hím között alakul ki. Jellemzője, 

hogy a nőstények között erős ivari versengés lehet, és inkább a hímek válogatnak a nőstények 

közül). Mindezek következtében a poliandriával jellemezhető fajok nőstényeinél kifejezettebb 

a színezet és nagyobb a testméret, mint például a Nerophis ophidion csikóhalfajnál vagy a 

havasi lilénél (Charadrius morinellus). 

A poliandriában felcserélődnek az ivari szerepek, azaz például a nőstény védi a 

territóriumot, vagy a hím gondozza az utódokat. A sárgahomlokú jasszánánál (Jacana 

spinosa) a tojó territóriuma jóval nagyobb, mint a hímé, így egyszerre több, akár négy hímmel 

is létesíthet párköteléket (JENNI, 1996). Bár a két ivar tollazata nagyon hasonló, a tojó jól 

láthatóan nagyobb méretű, mint a hím. Utóbbi egymaga építi a fészket, és kotlik a jellemzően 

négytojásos fészekaljon. A tojó egyáltalán nem vesz részt a kikelt utódok közvetlen 

gondozásában sem, bár aktívan segít a hímeknek a területük megóvásában, ami az utódok 

épsége érdekében különösen fontos. 

A több hímmel történő párosodás növelheti a megtermékenyülés valószínűségét például az 

evezőbékaféléknél (RHACOPHORIDAE, és mtsai, 2008), vagy növeli a tojások kelési sikerét a 

madaraknál (SIMMONS, 2005).  

Egyes madárfajoknál a poliandria kialakulásában limitáló tényező lehet a kotlófolt 

nagysága. A partimadaraknál például a tojó emiatt nem képes 3-4 tojásnál többet melengetni, 

bár elvileg akár húsz tojást is képes lenne lerakni. Így, ha az utódok neveléséhez egy szülő is 

A tojó kétféle hím közül választhatott. A hímek egyike már párba állt, és a párja már kotlott. Az 

ilyen hímnek az elsődleges territóriumától 100-300 méterre új odút tettek ki a másodlagos 

territórium kialakításához. A hímek másik csoportjába olyan egyedek tartoztak, amelyek még nem 

álltak párba, vagy a kutatók elvették a párjukat. Számukra is új odúkat helyeztek ki úgy, hogy ezek 

a másik csoport új odúihoz aránylag közel legyenek. A szomszédos költőodúkat az élőhely 

tekintetében véletlenszerű elrendezésben helyezték ki, ami biztosította, hogy két kísérleti hím 

territóriuma közt ne legyen szisztematikus különbség. Az új odúk közti távolság elég nagy volt 

ahhoz, hogy az elfoglalt territóriumban csak egyetlen odút birtokolhasson a hím, ugyanakkor elég 

kicsi ahhoz, hogy a tojó egyszerre hallhassa mindkét hím énekét. A tojók a húsz hím párosból csak 

kilenc esetben választották a szabad hímet, ami körülbelül a véletlenszerű választást jelzi. 

Ugyanakkor egy másik populációban a kísérletek eredményei nem a becsapást, hanem a tojó 

agresszió hipotézist bizonyították (SLAGSVOLD és mtsai, 1992), vagyis a különböző populációkban, 

az eltérő körülmények miatt más-más mechanizmusok hozták létre a politerritoriális poligíniát. 

 

Kormos légykapó (Ficedula 

hypoleuca) óránkénti átlagos 

etetési rátája. Látható, hogy a 

hím a másodlagos tojónál 

jóval kevesebbet etet, illetve 

az is, hogy a másodlagos és 

az özvegyített tojó próbálja 

kompenzálni a hím hiányát. 

ALATALO és mtsai, (1990) 

nyomán, módosítva. 
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elég, a hím kotlik, a tojó pedig újabb és újabb hímet keres fel, hogy a lehető legtöbb tojást 

rakhassa le (JENNI és COLLIER, 1972). 

A poliandria számos ízeltlábú fajnál is előfordul. Olyan euszociális hangyafajoknál, 

amelyek kolóniáiban csupán egyetlen királynő található, gyakrabban fordul elő a poliandria 

(KELLER és REEVE, 1994). A több hímmel történő párosodás előnye, hogy ez növeli az utódok 

genetikai változatosságát, ami növelheti a kolónia túlélési sikerét. Erre jó példát jelentenek a 

háziméhek (Apis mellifera), amelyeknél kimutatták, hogy a poliandria, illetve a segítségével 

kialakult nagyobb genetikai variabilitás ellenállóbbá teszi a kolóniát a különféle fertőzésekkel 

szemben. E fajnál a királynő természetes körülmények között is hajlamos az extrém mértékű 

poliandriára A háziméh olyan kolóniái, amelyek nem egy, hanem több hím segítségével 

mesterségesen megtermékenyített királynőtől származtak, kevésbé voltak kitéve a gombás és 

bakteriális fertőzésnek (TARPY, 2003; SEELY és TARPY, 2007). A baktérium okozta 

megbetegedések tekintetében a fertőzött kolóniák száma ugyan nem különbözött a két 

csoport, azaz az egy vagy több hímtől származó családok között, viszont a poliandriás 

kolóniákban a fertőzés lassabban terjedt, és a kaptár súlya, valamint az adult populáció 

nagyobb mérete alapján ezeket kévésbé érintette hátrányosan a betegség.  

 

1.2.3. Poliginandria 

 

A poliginandria legalább két hím és legalább két nőstény részvételével kialakított 

párkapcsolati rendszer. Lehetséges, bár nem feltétlenül szükségszerű, hogy a 

poliginandriában részt vevő hímek mindegyike párkapcsolatot létesítsen a poliginandriában 

részt vevő nőstények mindegyikével. A poliginandria egyik klasszikus példája a havasi 

szürkebegy (Prunella collaris), amelyek párkapcsolati csoportjai akár négy-négy tojóból és 

hímből is állhatnak. A poliginandria kialakulása mögött e fajnál több tényező kölcsönhatása is 

állhat (DAVIES és mtsai, 1995; HARTLEY és mtsai, 1995; NAKAMURA, 1998). 

 

1. A táplálékfoltok térben nagyon elszórtan helyezkednek el, emiatt olyan nagy az egyedek 

mozgáskörzete olyan nagyméretű lesz (a tojóknál akár 6-30, a hímeknél pedig 10-38 

hektár), hogy azok óhatatlanul átfednek egymással.  

2. A táplálékfoltokban nagy mennyiségű préda található, ezért az egyedek jobban 

tolerálhatják egymást, ami a nagyméretű csoportosulások kialakulásához vezethet.  

3. A tojók nem egyszerre költenek, hanem a költéskezdés időpontjábanakár többnapos 

eltérések is lehetnek (aszinkronitás). 

4. A csoportban az utódgondozási mintázat összefügg a párosodási mintázattal. Minél 

inkább aszinkron kerülnek megtermékenyíthető állapotba a tojók, annál több tojóval tud 

kizárólagosan párosodni a domináns hím. Emellett a párőrzés annál hatékonyabb, minél 

kevesebb hím található a csoportban. A legrosszabb eset egy hím számára az, ha a tojók 

egy időben válnak megtermékenyíthetővé, és rajta kívül több vetélytárs is udvarol. 

Ilyenkor az alatt az idő alatt, amíg a hím egy tojóval párosodik és őrzi azt, a többi hím 

megteszi ugyanezt a többi tojónál.  

5. A havasi szürkebegy fiókánevelési sikere a hím utódgondozásának hiányában is magas. 

Ez azért fontos, mert a hímek utódgondozási intenzitása egy fészeknél egyebek mellett 

annak is függvénye, hogy mennyit párosodtak ott a tojóval. Minél többet párosodtak, 

annál inkább gondoznak. A hímek utódgondozásban való részvétele azonban attól is 

függ, hogy van-e éppen olyan tojó a területükön, amellyel párosodni lehetne. Ha van 

párosodási lehetőség, akkor az utódgondozás háttérbe szorul. 
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1.2.4. Párosodás a dürgőhelyen 

 

Egyes fajokra jellemző viselkedés, amely lényegét tekintve poligínia, de nem jár 

párkötelék kialakulásával. A hímek csoportosan összegyűlnek egy dürgőhelyen (lek), ahol 

rendszerint egy-egy kicsiny területet védenek. Ez az Afrikában honos topi antilopnál 

(Damaliscus korrigum) például néhány tíz méter átmérőjű lehet, míg a nálunk is honos nagy 

gyökérrágólepkénél (Hepialus humuli) csupán pár centiméter nagyságú. A dürgőhelyre 

látogató nőstény a hímmel párosodik, és a párkapcsolat is csak ennek az időtartamáig marad 

fenn, ezért ebben az esetben nincsen hím utódgondozás sem. A lekviselkedés általában az 

alábbi esetekben alakul ki (ISVARAN, 2003, 2005). 

 

1. A nőstények térben túlságosan szétszórtan, a források hasonló mintázatát követve 

helyezkednek el, ezért mozgáskörzetüket a hím nem védhetné hatékonyan. 

2. Nagy a populációdenzitás, így a hímnek túl sokat kellene küzdenie, hogy védhesse a 

háremét, ami szintén túl költséges lenne. 

 

A lekviselkedés során jellemző, hogy a nőstények másolják egymás választását, azaz 

ugyanazt a hímet választják, amivel időt és energiát takaríthatnak meg. A keresés és válogatás 

csökkent időtartamának köszönhetően mérséklődik annak a valószínűsége is, hogy egy nem 

megfelelő hím zaklassa a nőstényt a dürgőhelyen. A választás másolásának is köszönhető, 

hogy a nőstények többségével csak nagyon kevés hím párosodik, a hímek jelentős hányada 

pedig nem is párosodhat. Emiatt a hímek szaporodási sikerében óriási a variancia, ami az ivari 

kiválasztódás felerősödéséhez vezet. 

A nyírfajd (Tetrao tetrix) hímeknek körülbelül fele egy dürgőhelyen sem szaporodik, 

emellett a párosodási lehetőség megoszlása is meglehetősen egyenlőtlen a sikeres hímek 

táborában. Egy megfigyelés során például egy dürgőhelyen 36 párosodásból 19 jutott egyetlen 

hímnek, tizenhét jutott nyolc másiknak, míg 11 hím pedig egyáltalán nem párosodott 

(ALATALO és mtsai, 1992). Arra is van példa, hogy egyes nőstények évről évre 

következetesen ugyanazt a hímet választják a lekből (DUVAL, 2013). A nőstény a válogatás 

során dönthet a hímek díszítettsége vagy a leken belüli elhelyezkedése alapján. Ilyenkor a 

jobb helyen lévő hím élvez előnyt, ami a hímek jobb helyért folytatott versengéséhez vezet. 

A hímek dürgőhelyen történő csoportosulását (aggregálódását) több, egymást ki nem záró 

körülmény is kiválthatja. 

 

1. A nőstények előnyben részesítik a hímek csoportosulásait a magányos hímekkel 

szemben, mivel így lerövidül a keresési idő, és egyszerre több hímet tudnak 

összehasonlítani.   Ez tapasztalható például a tungarabékánál (Engystomops pustulosus) 

(RYAN és mtsai, 1981). 

2. Ha a nőstények útvonala megjósolható, akkor a hímek csoportosulása ott várható, ahol a 

nőstények nagyobb valószínűséggel és nagyobb mennyiségben fordulnak elő, mint 

például egy dél-amerikai gyümölcsevő madárfaj, a Pipromorpha oleaginea esetében 

(WESTCOTT, 1997).  

3. A rosszabb minőségű, kevésbé vonzó hímek a jobbakhoz csapódnak, mert máskülönben 

esélyük sem lenne a szaporodásra. Ebben az esetben erős lesz a hímek versengése a 

lekben. Ez fordul elő például a topi antilopnál (BRO-JØRGENSEN és DURANT, 2003). 

4. A rokon hímek hajlamosabbak lehetnek egy csoportba tömörülni, ami az agresszió 

mérséklődéséhez vezet, például a kék lugasépítőnél (Ptilonorhynchus violaceus) 

(REYNOLDS és mtsai, 2009). (l. IX.8.1.2.). 
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5. A csoportba verődést a predációs nyomás is kialakíthatja, mivel így csökken az egy 

egyedre eső predációs kockázat. Ez jellemző például a tungarabékára (RYAN és mtsai, 

1981). (l. VI.3.1.6.). 

6. A nőstényeknek a hímek territóriuma között tapasztalható véletlenszerű mozgása is 

eredményezheti némelyik faj hímjeinek csoportosulását. Ez jellemző például a kob 

antilopra (Kobus kob) (STILLMAN és mtsai, 1996). 

 

A csoportosulás létrejöttének háttere azt is befolyásolhatja, hogy a nőstények milyen 

szempontok alapján választanak partnert. Így például a magas predációs kockázat hatására 

kialakuló aggregáció esetében választási szempont lesz a hím díszessége mellett annak a 

lekben elfoglalt helye is, azaz a szélen lévők kevésbé preferáltak, mivel jobban ki vannak téve 

a predáció kockázatának, az útvonalak mentén történő csoportosulásoknál viszont ez nem 

játszik szerepet. 

 

1.3. Promiszkuitás 

 

A promiszkuitás (szexuális szabadosság) esetében a nőstények és hímek között nem alakul 

ki olyan párkötelék, amely tovább tartana az udvarlásnál és a párosodásnál. A 

lekviselkedéssel szemben azonban a partnert kereső hímek ebben az esetben nem 

csoportosulnak, illetve a nőstények sem másolják egymás választását, így a hímek szaporodási 

sikere közötti különbségek is jóval kiegyenlítettebbek lehetnek. A promiszkuitás jellegéből 

adódóan nagyon erős a spermiumversengés, aminek egyik mutatója lehet például a nagyobb 

relatív hereméret. SACHSER és mtsai (1999) közeli rokon tengerimalac fajoknál kimutatták, 

hogy míg egy poligín fajnál (Cavia aperea) a herék a testtömegnek csupán alig több mint fél 

százalékát tették ki, addig a promiszkuus sárgafogú tengerimalacnál vagy tuko-tukónál (Galea 

musteloides) már közel 2 százalékát. 

GARANT és mtsai (2005) tanulmányukban kimutatták, hogy a csoportosan ívó lazac (Salmo 

salar) hímek szaporodási sikere elsősorban a párzótársak számával mutat összefüggést, a 

nőstényeké ezzel szemben az utódok genetikai változatosságával, így mindkét ivarnál a több 

partnerrel való szaporodás az előnyös. A sárgafogú tengerimalacnál a nőstény az intenzíven 

udvarló hímek közül a nagyobb méretű, domináns egyedeket választja ki a párosodáshoz 

(HOHOFF és mtsai, 2003), így ezeknek a hímeknek lesz több utóda. A nőstény előnye egyrészt 

az, hogy a nagyobb, ezért feltehetően jobb minőségű hímek, amelyekkel párosodik, elkergetik 

a rosszabb minőségű kisebbeket, ezáltal jobb géneket kaphat. Több domináns hímmel 

párosodva többféle genetikai összetételű utódja lehet. A promiszkuitás egy másik előnye 

lehet, hogy a megtermékenyülés esélye is növekedhet a több hímmel való párosodásnál, mint 

például az elevenszülő gyíknál (Lacerta vivipara), amely faj promiszkuusabb nőstényinek 

tojásai termékenyülnek meg nagyobb arányban (ULLER és OLSSON, 2005). 

 

2. Párköteléken kívüli párosodás 

 

Egy populáción belül gyakran lehet egymástól eltérő a látszólagos vagy szociális és a 

valódi vagy genetikai párkapcsolati rendszer. A két rendszer eltérését a leggyakrabban a 

félrelépés jelensége okozza. A félrelépés során a párkötelékben lévő felek valamelyike olyan 

egyeddel párosodik, amellyel nincsen párkötelékben (WESTNEAT és mtsai, 1990). A 

félrelépésben részt vevő egyedek kapcsolata rövid idejű, általában az udvarlásra és a 

párosodásra korlátozódik. Ezek alapján a lekviselkedésnél és a promiszkuitásnál nincs értelme 

félrelépésről beszélni, mivel ott eleve nincsenek párkötelékek. A félrelépések miatt viszont 

egy látszólag monogám párokból álló populáció valójában akár promiszkuus is lehet. A 

félrelépés lehet nőstény által irányított (nőstény kontrollált), vagy hím kontrollált is. Ha 
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2. ábra: Odúfecskék (Tachycineta bicolor) páron kívüli párosodási 

rendszerének hálózata. A négyzetek az egyes fészkeket jelölik, a 

bennük lévő számok a páron kívüli hímtől származó utódok, 

valamint összes utód számát jelentik. A nyilak és számuk azt 

mutatják, hogy az adott fészek hímje melyik másik fészeknél 

nemzett utódot és mennyit. A jobb oldali hímek odú nélküli 

lopakodó, illetve más területen odút birtokló hímeket jelölnek. 

KEMPENAERS és mtsai (2001) nyomán, módosítva. 

például a tojó lép félre egy idegen hímmel, és az így megtermékenyített tojását továbbra is a 

saját fészkébe rakja, akkor a párja nevelni fog olyan utódokat, amelyek nem tőle származnak. 

Ez a félrelépés leggyakoribb formája, amely jelentős mértékben összezavarhatja az apasági 

viszonyokat a populációban (KEMPENAERS és mtsai, 2001; l. 2. ábra). Az Európában gyakori 

nádi sármánynál (Emberiza shoeniclus) a legtöbb fészekben (egy populáció esetében akár a 

fészkek közel 90 százalékában) található idegen hímtől származó utód, és az utódok ötven 

százaléka is idegen hímé (DIXON és mtsai, 1994). Az Ausztráliában élő lazúr tündérmadárnál 

(Malurus cyaneus) az extra pár apaság talán a legsúlyosabb mértékű, mivel e fajnál az utódok 

közel 80 százaléka származik idegen hímtől (MULDER és mtsai, 1994). Jóval ritkábban ugyan, 

de az is előfordulhat, hogy a tojó az idegen hím által megtermékenyített tojást nem a saját, 

hanem az idegen hím párjának a fészkébe rakja le (kváziparazitizmus), és ilyenkor az 

előzőekkel ellentétben a fészeknél nem a hím, hanem a tojó gondozza az idegen fiókát 

(GRIFFITH és mtsai, 2004). A kváziparazitizmust eddig csak néhány madárfajnál írták le, így 

például a függőcinegénél (Remiz pendulinus) vagy a zebrapintynél (Taeniopygia guttata). 

A félrelépéssel a hím az utódai 

számát úgy növelheti, hogy 

emellett a többlet utódoknál még 

az utódgondozás alól is mentesül 

(WESTNEAT és mtsai, 1990). A 

nőstények előnye a hímtől kapott 

jó vagy kompatibilis génekben 

rejtőzhet (GRIFFITH és IMMLER, 

2009). Az erre vonatkozó 

eredmények azonban 

ellentmondásosak. Egyrészt 

például a szén- és kék cinegénél is 

kimutatták, hogy a félrelépésből 

származó utódok túlélésének 

valószínűsége nem magasabb 

társaikénál (KROKENE és mtsai, 

1998), emellett a tojó párja és az 

idegen hím sem különbözik 

egymástól a genetikai minőséget 

jelző bélyegek kifejeződésében 

(STROHBACH és mtsai, 1998). A 

tojó előnye feltehetően annyi lehet, 

hogy a nagyobb mennyiségű 

spermium miatt magasabb a 

tojások megtermékenyülésének 

valószínűsége (KROKENE és mtsai, 
1998). Másrészt az esetlegesen 

megszerzett genetikai előnyök 

hatása környezetfüggő is lehet, így 

például az csak rosszabb 

körülmények közt mutatkozik meg 

(ARCT és mtsai, 2013). 

Harmadrészt, a hatás nem is függ 

feltétlenül az extra pár hím 

génjeitől. A zebrapintynél kimutatták, hogy a félrelépésből származó fiókák ugyan 

attraktívabbak, ezt azonban feltehetően az anyai hatások eredményezték (TSCHIRREN és mtsai, 
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Félrelépés a szurikátáknál 

 

Az erős szociális kötelékben élő állatcsoportoknál a félrelépések megjelenése és 

gyakorisága összetettebb mintázatot mutathat. Ennek kialakulásában fontos szerepet 

játszhatnak a dominanciaviszonyok és a csoportösszetétel is. 

Az ilyen jellegű vizsgálatok egyik modellfaja a szurikáta (Suricata suricatta). A szurikáták 

csoportjait a domináns pár vezeti, az alárendelt nőstények és hímek pedig általában a 

csoportban született egyedek. Az alárendelt egyedek között bevándorolt hím is lehet, 

azonban idegen nőstény soha. Az utódok hetven-nyolcvan százaléka a domináns hímtől 

származik, emellett a csoportban született alárendelt hímeknek soha nincs utódjuk a saját 

csoportjukban (l. ábra) (GRIFFIN és mtsai, 2003). 

A domináns nőstény esetenként félreléphet a bevándorolt alárendelt hímekkel. A 

domináns hím ezt feltehetően azért tolerálja, mert a bevándorolt egyed sok esetben a 

rokona (rokonszelekció), amellyel azonos csoportból származik (GRIFFIN és mtsai, 2003). 

Mindezek után nem meglepő, hogy a csoportban született alárendelt hímek némelyike 

önszántából és végleg kivándorol, főleg akkor, amikor a domináns nőstény már közel jár a 

szüléshez (CLUTTON-BROCK és mtsai, 1998a,b). Így elkerülik a rájuk váró utódgondozási 

feladatokat, ráadásul mivel a szomszédos csoportok között a domináns nőstények egymás- 

 

2011). Kiderült ugyanis, hogy az idegen hímtől származó hím utódok nagyobb térfogatú 

tojásokból keltek ki, azaz ezekbe a tojó preferenciálisan többet is fektetett be. Az anyai 

hatások eredményét ezek alapján sokszor nehéz elkülöníteni az idegen hím genetikai 

hatásától. 

Az újabb feltételezések szerint a nőstény utódainak nem (csak) genetikai jellegű előnye 

származik a félrelépésből. Az általában a szomszédokkal történő párosodásoknak 

köszönhetően a nőstény nagyobb eséllyel használhatja az idegen hím területén található 

forrásokat is, illetve az apaság bizonytalanságának növelésével mérsékelheti a szomszédos 

hím territoriális agresszióját is (ELIASSEN és JØRGENSEN, 2014). 

A hímek általában többféle módon igyekeznek megakadályozni, hogy másik hímtől származó 

utódokat neveljenek, mivel ez számukra hátrányt jelent. Ilyen óvintézkedés lehet a nőstény 

őrzése, vagy a hosszabb távollét utáni elnyújtott és gyakoribb párosodás is. A szaporodási 

befektetést még az utódok születése, kikelése után is lehet módosítani, így például a havasi 

szürkebegy hímek az utódgondozás mértékét annak megfelelően módosítják, hogy mennyit 

párosodtak az adott tojóval, illetve mennyire tudták őrizni azt (HARTLEY és mtsai, 1995). 

A félrelépés gyakoriságára egy populációban több tényező is hatással lehet. 

 

1. A populációdenzitás növekedése és a potenciálisan szaporodóképes egyedek közelsége 

növeli azt (MAYER és PASINELLI, 2013). 

2. A felnőttek mortalitási rátájának növekedése ugyancsak gyakoribbá teszi a félrelépést 

(GRIFFITH és mtsai, 2002). 

3. Ritkább a félrelépés azokban az esetekben, amelyben fokozottan szükséges a hím 

részvétele az utódgondozásban. A hímnek ilyenkor nincs annyi ideje, hogy más 

nőstényekkel párosodjon, és a párja sem kockáztathatja a félrelépéssel, hogy a hím 

otthagyja őt (GRIFFITH és mtsai, 2002). Hasonló jelenség állhat a sarki rókánál (Vulpes 

lagopus) megfigyeltek hátterében, mely faj a nőstényei nagyobb valószínűséggel lépnek 

félre ott, ahol több az elérhető táplálék (CAMERON és mtsai, 2011). 

4. A félrelépés megjelenésére hatással lehet még a madaraknál a tojók költésének 

szinkronitása is (MORTON és mtsai, 1998). 
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-sal szinkron lesznek vemhesek, az elvándorló hímek nagyobb eséllyel találnak nem rokon, 
kiűzött nőstényeket (lásd később), amelyekkel új csoportot alapíthatnak. Az alárendelt 

hímek részéről gyakori a csoporton kívüli párosodás, ami viszont egyáltalán nem jellemző 

a domináns hímre (YOUNG és mtsai, 2007). A csoportban a domináns nősténytől származik 

az utódok kilencven százaléka (GRIFFIN és mtsai, 2003). Az alárendelt nőstények gyakran 

még akkor sem hoznak létre túlélő utódot, ha van a csoportban nem rokon, bevándorló 

vagy kívülálló hím, mivel a domináns nőstény ezt megakadályozza (lásd később). 

 

 

 

3. Az ökológiai tényezők szerepe a párkapcsolati rendszerek alakulásában 

 

A párkapcsolati rendszereket és azok dinamizmusát a környezeti tényezők erősen 

befolyásolhatják, sok esetben egy kétlépcsős folyamaton keresztül (EMLEN és ORING, 1977). 

A predációs nyomás, a szociális környezet és elsősorban a források (táplálék, szaporodóhely 

stb.) eloszlása meghatározza a nőstények térbeli és időbeli eloszlását, ez pedig döntő hatással 

van arra, hogy miként képesek a hímek a nőstényeket megszerezni és megtartani. Ha a 

nőstények legalább időben aggregáltak, azaz nagyjából egy időben, szinkron kerülnek fertilis 

állapotba, akkor a hím csak egy nőstényt képes kisajátítani, vagyis ezek a körülmények a 

monogámia létrejöttének kedveznek. Az emlősöknél a monogámia létrejöttében a nőstények 

eloszlása mellett azok egymással szembeni intoleranciája is közrejátszhatott (LUKAS és 

CLUTTON-BROCK, 2013). 

Ezzel szemben, ha a nőstények aszinkron, időben elhúzódóan kerülnek fertilis állapotban, a 

hímek azok térbeli eloszlásától függetlenül akár több nőstényt is monopolizálhatnak 

egyszerre, ami a poligínia kialakulásához vezethet. Ennek létrejötte a valóságban azonban 

még egyéb tényezők függvénye is lehet (lásd még félrelépés és monogámia). A nőstény 

kisajátítása történhet közvetlenül, például nőstényvédő poligínia útján, vagy a nőstény által 

használt forráson keresztül közvetetten, például forrásvédő poligínia segítségével is. A 

források pillanatnyi eloszlása és mennyisége egy faj populációi között vagy akár a populáción 

belül is eredményezheti a párkapcsolati rendszerek eltérését. 

A kékfejű ajakoshal (Thalassoma bifasciatum) nőstényeinek ikrázási helypreferenciája 

befolyásolja a hímek térbeli elhelyezkedését. Amikor WARNER (1990) vizsgálatai során a 

rezidens, territoriális hímeket újakra cserélte, a nőstényeket azonban a helyükön hagyta, akkor 

az új hímek a régiek helyét foglalták el. Amikor a hímeket hagyta a helyükön, és a 

nőstényeket cserélte le újakra, akkor a hímek térbeli elrendeződése is megváltozott. A 

tapasztaltak hátterében az áll, hogy az új nőstények a korábbiakétól részben eltérő 

preferenciájuk miatt más helyszíneket részesítettek előnyben, a hímek pedig követték a 

nőstények eloszlását. 

Különböző státuszú nőstények 

és hímek éves, csoporton 

belüli szaporodási sikere 

szurikátáknál (Suricata 

suricatta). Jól látható, hogy az 

alárendelt egyedek részvétele 

a szaporodásban elenyésző a 

domináns társaikhoz képest. 

GRIFFIN és mtsai (2003) 

nyomán, módosítva. 
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Területhasználat vagy táplálékeloszlás 

 

A deres erdeipocok (Clethrionomys rufocanus) szaporodási viselkedésének egyik 

jellegzetessége, hogy a nőstények csakis azokkal a hímekkel párosodnak, amelyeknek a 

mozgáskörzete átfed a sajátjukéval (KAWATA, 1985). IMS (1987, 1988) kísérletesen 

vizsgálta a párkapcsolati rendszerek és az ökológiai tényezők kapcsolatát ennél a fajnál. 

Tanulmányai során a mozgáskörzet mellet a táplálékkészlet eloszlását és mennyiségét is 

figyelembe vette. Fő kérdése az volt, hogy miként hat az egyik ivar egyedeinek térbeli 

eloszlása a másikéra. 

Az első vizsgálatban (IMS, 1987) megváltoztatta a táplálékeloszlást és a 

táplálékmennyiséget egy kéthektáros szigeten, aminek következtében megváltozott a 

nőstények és a hímek eloszlása is. Ahol növelte a táplálékforrás mennyiségét, ott 

jelentősen csökkent a szaporodó nőstények mozgáskörzete, illetve ezek át is fedtek 

egymással, ha közös táplálékfoltot használtak (l. ábra). Ezzel ellentétben a táplálékszegény 

helyeken előforduló nőstények mozgáskörzete nem fedett át. Ha a hímek egyedsűrűsége 

nagyobb volt, akkor azok mozgáskörzete is átfedett. 

A második kísérletben (IMS, 1988) nem a táplálék, hanem a különböző ivarú egyedek 

eltérő típusú eloszlását szimulálta. Ehhez laboratóriumban tenyésztett, azonos korú 

egyedeket használt, melyek a terepről nem rendelkezhettek előzetes helyismerettel, illetve 

azonos koruk és neveltetési környezetük miatt a tapasztalataik is hasonlóak voltak. A 

sziget két, szeparált felén egy időben két különböző eloszlást szimulált ketrecbe helyezett 

egyedek kihelyezésével. Az egyedeket az egyik területen egyenletes, míg a másikon 

aggregált eloszlásnak megfelelően helyezte el. A ketreceket a vizsgált napok mindegyikén 

egy-egy véletlenszerűen kiválasztott ponton, a cél szerinti eloszlásnak megfelelően 

helyezte ki. A szabadon mozgó egyedek területhasználatát rádiótelemetriával követte 

nyomon. Fontos szempont volt, hogy a ketrec ne zavarja a szabadon mozgó egyedeket 

abban, hogy potenciális partnerként közelítsenek az abban tartózkodó ellentétes ivarú 

egyed felé. Amikor a nőstények eloszlását változtatta, a szabadon mozgó hímek eloszlása 

is megváltozott. A vizsgálatok eredményei alapján a hímek mozgáskörzetei sokkal jobban 

kapcsolódtak a nőstényekével ahhoz képest, mint amit akkor lehetett volna várni, ha a 

hímek eloszlása a nőstényekétől függetlenül változik. A fordított esetben, amikor a hímek 

eloszlását változtatták meg mesterségesen, a szabadon mozgó nőstények elhelyezkedése 

nem különbözött attól a térbeli eloszlástól, amit akkor várhatnánk, ha a hímektől 

függetlenül rendeződnének. 

A két vizsgálat együttes eredményeivel igazolni lehetett a párkapcsolati rendszer és az 

ökológiai tényezők közti kapcsolat kétlépcsős összefüggését. A nőstények eloszlását a 

táplálék elérhetősége befolyásolta, ezzel szemben a hímek eloszlására elsősorban a 

nőstények elhelyezkedése volt hatással. A poligínia kialakulásának valószínűsége a 

természetes populációkban nagyobb, ha az egyedek aggregáltabbak. Azokban az 

esetekben, amikor túlságosan sok hím területe fed át egymással, előfordulhat, hogy a 

domináns hím nem képes a területén mozgó nőstények mindegyikétől elüldözni az 

alárendelt hímeket. Ebben az esetben lehetséges, hogy nem csak a domináns hím fog 

párosodni a szóban forgó nőstényekkel, és a poligínia helyett promiszkuus rendszer jön 
létre (ISHIBASHI és SAITOH, 2008). Az összképet a nőstények fogamzóképességének 

szinkronitása is befolyásolhatja. Ha azonos időben lesznek fogamzóképesek, akkor a hím 

csak egy nősténnyel képes utódokat nemzeni, még ha a mozgáskörzetében több is található 

(KAWATA, 1985). 

Egy későbbi kísérletben (YLÖNEN és MAPPES, 1995) az is bebizonyosodott, hogy az 

eloszlás manipulációjának időzítése is fontos. A szaporodási időszakon kívül ugyanis a 

hím pockok nem a nőstények, hanem a táplálék eloszlását követték. Ez nem meglepő, 

hiszen e fajnál nem alakulnak ki tartós párkötelékek, így a hímeknek csak a szaporo- 
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dási időszakban fontos, hogy a nőstények közelében lehessenek. 
 

 

 

3.1. Populációk közti eltérések a párkapcsolati rendszerben 

 

Egy fajnál az eltérő környezeti tényezők gyakran okozhatnak eltéréseket a különböző 

populációk egyedeinek viselkedésében, így azok párkapcsolati rendszerében is. Az erdei béka 

(Rana dalmatina) egyik populációjában kimutatták, hogy a párkapcsolati rendszert 

megváltoztathatja a görények predációs nyomása (LODÉ és mtsai, 2004). Azokban a 

populácókban, amelyekben a görények jelentette veszély mérsékeltebbáltalában valódi 

poliandria alakult ki, vagyis egy nőstény több hímmel párosodott. Ennek a hímek 

létszámfölénye mellett az volt az oka, hogy a nőstények irányában mutatott erőszakos 

viselkedésük miatt a nőstények kénytelenek voltak több hímmel is párosodni. A görények 

által látogatott helyeken azonban inkább a monogámia vált jellemzővé, ilyenkor a nőstény 

maga dönthette el, mennyi és melyik hímmel párosodik. Mindennek a hátterében az állt, hogy 

a görények jobban fogyasztották a hímeket, így a jobban predált helyeken már 

kiegyenlítettebb volt az erdei békák ivararánya. 

Egy másik vizsgálatban (KAMLER és mtsai, 2002) a prérirókák (Vulpex velox) olyan 

populációit tanulmányozták, amelyekben a párkapcsolati rendszert a táplálékellátottság és a 

vegetáció típusa nem befolyásolhatta, mivel a megfigyelt élőhelyek e tekintetben nem tértek 

el egymástól. A ragadozók párkapcsolati rendszerre gyakorolt hatása e fajnál is kimutatható 

volt. A megfigyelések szerint az egyik helyen az erős predáció hatására alacsonyabb 

rókaegyedszám miatt a monogámia volt a jellemző a populációban, míg a másik helyen, ahol 

mérsékeltebb volt a ragadozó jelenléte, s emiatt magasabb volt a rókák denzitása, 

kialakulhatott a poligínia. 

Egy kuszkuszfajnál (Trichosurus cunninghami) szintén találtak monogámiában, illetve 

poligíniában élő populációkat is (MARTIN és MARTIN, 2007). Ott, ahol a poligín populáció élt, 

a búvóhely és a tápnövény denzitása nagyobb, eloszlásuk pedig egyenletesebb volt, mint a 

monogám populáció élőhelyén. Az utóbbinál ugyanannyi táplálékmennyiség és búvóhely 

birtoklásához háromszor akkora területet kellett bejárniuk a nőstényeknek. A nagy 

mozgáskörzet miatt egy hím nem volt képes egyszerre több nőstényt monopolizálni, ezért 

ezen az élőhelyen nem volt lehetőség a poligínia kialakulására. 

Kísérletes úton, a táplálék elérhetőségének manipulációjával a gímszarvasok (Cervus 

elaphus) párkapcsolati rendszerét is meg lehetett változtatni (CARRANZA és mtsai, 1995). A 

A nőstény deres erdeipocok (Myodes 

rufocanus) mozgáskörzetének változása a 

táplálékmennyiség függvényében. A 

kiegészítő táplálékforrás kihelyezése előtt (A) 

a nőstények mozgáskörzete nagy volt, és alig 

fedett át egymással, míg a kihelyezés után (B) 

a mozgáskörzetek mérete jelentősen csökkent, 

és arányaiban megnőtt az átfedés is. IMS 

(1987) nyomán, módosítva. 
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szarvasbikák általában követik a nőstényeket és háremet védenek, ám egy spanyolországi 

populációban territoriális viselkedést is feljegyeztek. Ennek lehetséges okát egy másik, de 

nem territoriális, hanem háremvédő populációban vizsgálták, ahol a táplálék ritka, de nem 

foltos eloszlású volt. A kísérletben növelték a forrás mennyiségét, és ennek hatására a hímek a 

háremvédelemről átálltak territóriumvédelemre, melynek során kis területű, általában 500-

5000 m
2 

közötti territóriumokat védtek. A tápláléktöbblet kihelyezése miatt lokálisan megnőtt 

a nőstények egyedszáma. A kihelyezett táplálékot sikeresen védő hímek így több nősténnyel 

tudtak párosodni, mint háremvédő vetélytársaik. A gímszarvas mellett más patásoknál is 

megfigyelték, hogy ha a nőstények lokális denzitása meghalad egy határt, akkor a hímek 

feladják nősténykövető viselkedésüket, és forrásvédésre váltanak át (ISVARAN, 2005). 

 

3.2. Populáción belüli kevert párkapcsolati rendszer 

 

Kevert párkapcsolati rendszernek nevezzük, ha egy populációban az ivarok között, 

illetve az ivaron belül többféle párkapcsolati rendszer van jelen. A nandu (Rhea americana) 

vagy a strucc (Struthio camelus) tojóinak poliandriája például keveredhet a hímek 

poligíniájával. A tojók egy többhetes periódusban egymást követően több hímet is felkeresnek 

és párosodnak velük, majd továbbálnak, a hímek viszont rövid idő alatt párosodnak sok 

tojóval (HANDFORD és MARES, 1985). A függőcinege némelyik populációjában ennek éppen a 

fordítottja figyelhető meg (PERSSON és ÖHRSTRÖM, 1989). A rendszerek esetenként a 

környezet és az egyedek közötti kölcsönhatások eredményeként, akár egyetlen családon belül 

is igen dinamikusan változhatnak. (l. 3. ábra). 

 

 
 

Régóta ismert, hogy az erdei szürkebegy (Prunella modularis) különböző populációiban 

eltérő típusú párkapcsolati rendszer lehet jellemző, annak ellenére, hogy a faj hímjeinek 

egymással átfedő mozgáskörzete van, a tojók viszont szigorúan territoriálisak. Így például az 

egyik élőhelyen csak monogámiát és poliandriát figyeltek meg (BISHTON, 2001), egy másikon 

viszont többféle rendszert (l. alább). Néha egy populáción belül is sokféle párkapcsolati típus 

alakulhat ki, azaz monogámia (egy tojó, egy hím, egy fészek), poligínia (két tojó, egy hím, két 

fészek), poliandria (két hím, egy tojó, egy fészek) és poliginandria (két tojó, két hím, két 

fészek) is (DAVIES és mtsai, 1984). Az alábbiakban bemutatunk néhány példát arra, hogy 

milyen hatások és azok hogyan módosíthatják a pillanatnyi párkapcsolati rendszert. 

3. ábra: Párkapcsolati rendszerek 

és szülő-utód kapcsolatok a 

fehértorkú szarkaszajkónál 

(Calocitta formosa). A környezet 

és az egyedek közötti 

kölcsönhatások eredményeként 

akár egy kisebb csoporton belül 

is változatos párkapcsolati 

formák jelenhetnek meg. A 

százalékos értékek azt jelzik, 

hogy a vizsgált fészkek mekkora 

részében találták az adott típusú 

kapcsolatot. EPP: páron kívüli 

apaság (extra pair paternity); 1. 

és 2. az elsődleges pár; 3. a 

segítő; 4. kóborló; 5. az idegen, 

másik fészekhez tartozó egyed.  

BERG (2005) nyomán, 

módosítva. 
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4. Ábra: A párkapcsolati rendszer és a környezeti 

minőség hatása a tojó és a hím erdei szürkebegy 

(Prunella modularis) utódszámára. Az ábrán 

látható, hogy a tojók részére mindig a poliandria 

a legnyereségesebb, függetlenül a környezet 

minőségétől, ezzel szemben a hímek számára 

azonban csak rosszabb körülmények között van 

így. A hímek számára kedvező környezetben a 

poligínia az optimális (DAVIES (1991) in 

OLIVEIRA és mtsai (szerk.), 2008). 

1. Ha sok a táplálék a területen, akkor a poliandria átalakulhat monogámiává vagy 

poliginandriává. Táplálékbőség mellett ugyanis csökken a tojók territóriumának mérete, 

és hasonlóvá válik a hímek mozgáskörzetéhez. Így ha a hímek területei nem fednek át 

egymással, és nincs a közelben másik tojó, akkor monogámia alakul ki, ám ha a hímek 

területei átfednek, valamint több tojó is található egymás közvetlen szomszédságában, 

akkor poliginandria jöhet létre. 

2. Visszaalakulhat a poliandria, ha a táplálék mennyisége lecsökken, mivel ilyenkor 

megnőhet a tojók territóriumának mérete, ami akár két hím mozgáskörzetét is lefedheti. 

3. Poligínia jöhet létre az erdei szürkebegynél akkor, ha a tojók territóriumai nagyon 

kicsik, nem egyszerre kezdik a költési szezont, és hasonló a küzdőképességük, vagyis 

nem tudják egymást elűzni, emellett a hím mozgáskörzete nagyobb, mint az egyes tojók 

territóriumai, vagyis két tojóét is lefedi. A poligíniához az is szükséges, hogy a hím 

képes legyen távol tartani a vetélytársakat mindkét tojótól. 

 

A hím egy fészekre jutó utódgondozásának mértéke ennél a fajnál attól függ, hogy mennyit 

párosodott a tojóval, vagyis mennyire biztos az apasága. Az ivarok között általában erős a 

konfliktus, hiszen a két fél számára más-más párkapcsolati rendszer az előnyös (DAVIES és 

HATCHWELL, 1992). A tojónak az utódszám növelése érdekében elméletileg a poliandria a 

legkedvezőbb, hiszen így átlagosan 6,7 fiókát nevelhetnek fel, és a poligínia a legrosszabb, 

mivel ilyenkor csak 3,8 az átlagos fiókaszám. Ezzel szemben a hímnek a poligínia a legjobb 

választás, amelyből átlagosan 7,6 fióka is származhat, és a poliandria a legrosszabb, mivel ez 

csak 3 fiókát eredményez. Emiatt a poligíniába kényszerített tojó poliandriára, de legalábbis 

monogámiára törekszik, és megpróbálja elűzni a másik tojót, a poliandriába került hím pedig 

poligíniára vagy monogámiára. Az ilyen rendszer kialakulása azonban nem várható minden 

körülmény között (DAVIES, 1991). 

A legjobb minőségű környezetben a háromféle párkapcsolati rendszer között a tojók 

utódszáma alig különbözik, így jóval mérsékeltebb lehet az ivarok közötti konfliktus is, 

hiszen a poligíniába kényszerült tojó nem veszít túlságosan sokat azzal, hogy a hím ilyenkor 

nem vagy alig segít az utódgondozásban. Rossz környezetben viszont a három párkapcsolati 

típusban az utódszámok különbsége jelentősen növekszik, hiszen ekkor a poligíniában 

feleannyi utódja lehet a tojónak, mint a poliandriában (l. 4. ábra). 
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A hímek utódszámában a különböző párkapcsolati rendszerek között mutatkozó különbség 

jó környezetben sokkal nagyobb, mint a tojóknál, emiatt nagyon sokat veszíthetnek, ha nem a 

megfelelő párkapcsolati rendszert alakítják ki. Jó környezetben a hím számára a poligínia 

ideális. Nagyon rossz környezetben azonban pontosan ugyanaz lesz előnyös, mint a tojónak, 

vagyis a poliandria. Szélsőségesen rossz körülmények között ugyanis jelentősen megnő az 

utódgondozás fontossága, azaz például több szülő kell, hogy a megfelelő mennyiségű 

táplálékot össze lehessen gyűjteni a fiókáknak, így hatékonyabb, ha a három szülő csak 

egyetlen fészeknél gondoz. A poligínia esetében, ha a hímnek két fészke lenne, akkor az 

egyes fészkekre csupán másfél szülő gondozása jutna, így a fiókák elpusztulnának. Rossz 

környezetben tehát felértékelődik a hím szerepe az utódgondozásban, és így az ivarok közti 

konfliktus is feloldódik (l. 4. ábra). 

 

4. Utódgondozás és utódgondozási rendszerek 

 

Első pillantásra magától értetődőnek tűnhet, hogy mi tartozik az utódgondozás körébe, így 

például emlősöknél a kölykök szoptatása, vagy a rovaroknál a lárvák elrejtése a paraziták elől, 

azonban ez nem mindig teljesen egyértelmű és számtalan kérdés merül fel. 

 

1. Mikortól utód az utód, azaz tekinthető-e a még ki sem kelt tojás vagy a még 

megtermékenyítetlen petesejt utódnak? 

2. Utódgondozás-e a megtermékenyítés előtti nászajándék, amelynek tápanyagát a nőstény 

a zigótába fekteti, vagy a nagyobb védelmet biztosító fészek elkészítése? 

3. Utódgondozás-e a nem saját utódról való gondoskodás, a testvér nevelése vagy az 

örökbefogadás? 

4. Utódgondozásnak minősül-e, ha az egyed védi a territóriumát a betolakodókkal 

szemben, közvetlenül magát az utódot azonban nem? 

5. Utódgondozás-e, ha egy madár a tojását olyan idegen fészekbe rakja, melyet több fészek 

összehasonlítása után választ ki?  

6. Utódgondozás-e, ha a szülő nem akadályozza meg a testvérgyilkosságot? 

 

E kérdések fényében látható, hogy e fogalmakat valójában nem is olyan könnyű pontosan 

körbehatárolni.  

Az utódgondozás egy egyed azon viselkedése, amely általában a petesejt 

megtermékenyítése után, illetve az utód petéből, tojásból való kikelését, vagy születését 

követően mutatkozik meg, és az utód rátermettségét, így például a szaporodóképes korig való 

túlélésének esélyét növeli, akár az idegen utódok esetében is. Az utódgondozás lehet 

közvetlen, amilyen például a kotlás és az etetés, vagy közvetett így többek között a táplálékot 

vagy védelmet biztosító territórium fenntartása, és a párról való gondoskodás. Az 

utódgondozási rendszer az önellátásra még képtelen, ivaréretlen, és a már kifejlett, 

utódgondozó magatartást bemutató egyedek közötti nem véletlenszerű kapcsolat. Az 

utódgondozási rendszer jellegét a benne részt vevő egyedek ivaronkénti száma is 

meghatározza. 

 

4.1. Egyszülős utódgondozás 

 

Az egyszülős (uniparentális) utódgondozási rendszerben az utódokat egyetlen szülő 

gondozza. Kialakulása általában azokon a leszármazási vonalakon várható, amelyeknél az 

utódok túlélésének valószínűsége azonos vagy nem sokkal kisebb egyetlen szülő gondozása 

mellett ahhoz képest, mintha mindkettő gondozna, így egyikük elhagyhatja a párját és utódait 

(dezertálás). Ehhez a jelenséghez más tényezők is hozzájárulhatnak, mint például az, ha 



X. Párkapcsolati rendszerek és utódgondozás 

138 

 

valamelyik szülőnek nagyobb az esélye az ismételt párosodásra egy másik egyeddel, ha az 

előző párját elhagyja, így az ismételt utódnemzéssel kompenzálhatja a dezertálás 

következtében, az utódgondozás hiánya miatt keletkező veszteséget (MAYNARD-SMITH, 

1977). Az egyszülős utódgondozásnak két típusa lehetséges, azaz vagy a hím gondoz, vagy a 

nőstény (l. később). 

 

4.1.1. Egyszülős nőstény utódgondozás 

 

Az egyszülős nőstény utódgondozást magyarázó két legismertebb, egymást ki nem záró 

elképzelés az apaság bizonytalansága (TRIVERS, 1972) és az embrióval való asszociáltság 

hipotézise (WILLIAMS, 1975). Az előbbi szerint a belső megtermékenyítésű állatoknál a hímek 

nem képesek közvetlenül kontrollálni a nőstény testében zajló spermiumversengést, így nem 

lehetnek biztosak az apaságukban, és ennek tükrében kevesebb energiát fektetnek az 

utódgondozásba. Az utóbbi elképzelés szerint a nőstények közvetlenebb kapcsolata az 

embrióval kényszert jelenthet, így a hím általában még akkor sem fektet energiát az utód 

gondozásába, ha valamilyen módon, például párőrzés útján képes lenne teljesen biztosítani az 

apaságát, mivel az a nőstényben fejlődik. 

Az egyszülős nőstény utódgondozás a főleg poligín és promiszkuus emlősfajoknál nagyon 

gyakori (CLUTTON-BROCK, 1991), míg például a többségében monogám madarakra kevésbé 

jellemző (COCKBURN, 2006). Az ok-okozati sorrendiség gyakran nem tisztázható, azaz nem 

dönthető el például, hogy valamely fajnál azért alakult-e ki egyszülős nőstény utódgondozás, 

mert a hímek poligínek, és nem képesek egyszerre több nőstény utódait gondozni, vagy azért 

alakulhatott ki a poligínia, mert nincs szükség mindkét szülő gondozására, illetve egyéb 

kényszerek miatt a nőstényre hárul ez a feladat. 

A fókakolóniákra a promiszkuitás vagy a poligínia jellemző, így például az északi 

medvefóka (Callorhinus ursinus) hím háremében akár száznál is több nőstény lehet. A 

fókáknál az adott évben született utód az előző évi párosodásából származik, és mivel a 

hímeknél az egymást követő évek között a területhűség gyenge (ellentétben a nősténnyel) 

(HOFFMAN és FORCADA, 2012), ezért az adott évben a nőstény partnere nagy eséllyel nem az 

előző évi partnere, vagyis ez a hím nem az újonnan születendő utód apja. A hárem nagysága 

mellett ez is közrejátszik abban, hogy a hímek nem vesznek részt az utódgondozásban 

(HOFFMAN és FORCADA, 2012). 

A nőstények egy- vagy többévente egyetlen utódot ellenek. A fókakölykök a fajtól függően 

25-30 százalékos zsírtartalmú tejet fogyasztva akár napi 7 kilogrammot is növekedhetnek, ami 

jelentős anyai energiabefektetést jelent. Emiatt zsírkészletük a testtömegük 20-40 százalékát 

is kiteheti, azonban ennek az utódgondozásra fordított részét időnként pótolni kell. 

A különböző fókafajok utódgondozásának három típusa fordul elő (BONESS és BOWEN, 

1996). 

 

1. A rozmárnál (Odobenus rosmarus) az anya gyakran változtatja helyét, de ettől 

függetlenül az utódával folyamatosan együtt látható, akár a vízben, akár a szárazföldön 

tartózkodnak. Tejük tápanyagban szegényebb, az utód lassabb ütemben fejlődik, a 

szoptatási időszak két-három évig is tarthat. Az anya a gyakori helyváltoztatással és 

ezzel egybekötött táplálékszerzéssel biztosítja tápanyagraktárának állandó megújítását, 

lehetővé téve ezzel a folyamatos szoptatást. 

2. A kisebb termetű fókafajok egy részénél az anya nem változtatja helyét az utódgondozás 

időtartama alatt. A tej tápanyagban rendkívül gazdag, ami az utódoknak gyors a 

növekedést biztosít. A szoptatás legfeljebb ötven napig tart, ezalatt az anya előre 

felhalmozott tápanyagraktárából fedezi a tejtermelést. 
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3. A legtöbb emlős- és madárfajhoz hasonlóan a fülesfókafélékre (Otariidae) és a fókafélék 

(Phocidae) egy részére jellemző, hogy az anya az utódját a táplálékkeresés időtartamára 

magára hagyja. A tej zsírtartalma a szubpoláris fajoknál magasabb, a szubtrópusiaknál 

alacsonyabb. A gondozás időtartama ezzel párhuzamosan az előbbieknél négy hónap, 

míg az utóbbiaknál akár három év is lehet. A rozmárokkal és a többi fókafajjal 

ellentétben e fajok nőstényei utódjukat a táplálékszerzés idejére, akár 2-14 napig is 

felügyelet nélkül hagyják. A táplálékkeresési periódusok a szubtrópusi fajoknál 

rövidebbek, a szubpolárisaknál pedig hosszabbak, ami összefügg a táplálékfoltok térbeli 

és időbeli eloszlásával. A mérsékelt övi fajok átmenetet képeznek e két csoport között. 

 

4.1.2. Egyszülős hím utódgondozás 

 

Az egyszülős hím utódgondozás megjelenését több tényező együttes hatása is 

eredményezheti (MAYNARD-SMITH, 1977). E rendszer kialakulásának kedvez az alábbiak 

együttes, vagy akár önálló megjelenése. 

 

1. A hím újbóli pártalálásának esélye nem, vagy csak elhanyagolható mértékben nő, ha 

dezertál. 

2. A nőstény több utódot hoz létre, ha dezertál. 

3. A dezertáló nőstény több utódot produkál, mint a dezertáló hím. 

4. A hím akkor tud több nősténnyel párosodni, ha nem dezertál, hanem ő végzi az 

utódgondozást. 

 

Ilyen esetek az ízeltlábúak közül például a gyilkospoloskáknál (Rhynocoris spp.) fordulnak 

elő (TALLAMY, 2000). Egyes fajok nőstényei a párválasztás során előnyben részesítik azokat a 

hímeket, amelyekhez már más nőstény is lerakta a tojásait, és azokat a hím védi. A 

nősténynek amellett, hogy utódait nem kell gondoznia, ebből további két előnye is származik. 

 

1. Az utódok a gondozás tekintetében jó minőségű apát kapnak, mert az például 

hatékonyan védi őket a ragadozóktól.  

2. A több nőstény által egy helyre rakott nagyobb számú tojások következtében csökken a 

saját utódokra eső predációs kockázat.  

 

Néhány trópusi pókfajnál (Gonyleptidae) is találkozunk ezzel a jelenséggel (MACHADO és 

mtsai, 2004). Ezeknél a hímek gyakran tojást is lopnak, így idegen utódot nevelnek, annak 

érdekében, hogy a nőstények őket részesítsék előnyben. A hímek csak este védik aktívan a 

tojásokat, nappal a ragadozók, így például a hangyák, pókok jelenléte ellenére sem. Ennek 

hátterében az áll, hogy a nőstények nappal nem aktívak, így ilyenkor a hím az őrző 

viselkedéssel nem növelhetné a párosodási sikerét. A védelem időszakos felhagyásából eredő 

esetleges veszteség ugyanakkor elhanyagolható a szezononként kikelő utódszámhoz képest, 

ami akár az ötszázat is elérheti. Mivel a nőstények este keresik fel a hímeket, így a nagyobb 

szaporodási siker reményében ilyenkor megéri több energiát fektetni az utódok őrzésébe. E 

rendszerben a nőstények folyamatosan rakhatják tojásaikat a hím territóriumára, ezért az 

utódok őrzése egyes fajoknál akár nyolc hónapig is tarthat. 

A halcsaládok többségére (79%) nem jellemző az utódgondozás. Azon taxonok közül, 

amelyeknél mégis előfordul, a belső megtermékenyítésűekre a nőstény utódgondozás, a külső 

megtermékenyítésűekre pedig a hím utódgondozás jellemző (GROSS és SARGENT, 1985). 

Utóbbi gyakrabban jelenik meg olyan halfajoknál, amelyeknél a hím territoriális. Az ikrázás a 

territóriumban történik, amelyet a hím véd, ezért biztos lehet abban, hogy az utódok tőle 

származnak. A nőstény az ikrázás után távozik a hím territóriumából. Egyszülős hím 
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utódgondozás akkor is előfordulhat, ha a hímre szekvenciális poligínia jellemző, azaz 

territóriumában egymást követően több nőstény is ikrázik. Az ikrázáskor jelen lehet egy-két 

lopakodó hím is, ezek azonban az ikráknak csak nagyon kis hányadát termékenyítik meg. Ha 

van territorialitás, de bizonytalan az apaság, például közeli territóriumok és szinkron 

szaporodás esetében a párok által lerakott ikrák és hímivarsejtek keveredhetnek, akkor nem 

alakul ki utódgondozás (AH-KING és mtsai, 2004). 

 

4.2. Kétszülős utódgondozás 

 

A kétszülős (biparentális) utódgondozásnál mind az anya, mind az apa aktívan részt vesz 

az utódok táplálásában, védelmében. Az utódok túlélése nagyban függ mindkét szülő aktív 

részvételétől az utódgondozás részfeladataiban. A teher a szülők között sok esetben 

egyenlőtlenül oszlik meg. Ha csak egyetlen szülő gondozna, az utódok túlélési esélye 

jelentősen csökkenne vagy nulla lenne. Ez az utódgondozási típus a leggyakrabban monogám 

párkapcsolati rendszerrel társul. A madaraknál gyakori a kétszülős utódgondozás, az 

emlősöknél viszont csak elvétve fordul elő. 

A temetőbogaraknál (Nicrophorus spp.) a szülők egyik feladata az utódok védelme. A 

hímeknél e viselkedés kifejeződésének időtartamát és hatékonyságát erősen befolyásolja a 

rokon vagy egyéb fajokkal a forrásért, azaz az utódok táplálékát képező gerinces tetemért 

folyó versengés mértéke (SCOTT, 1998). Az etetés igénye önmagában valószínűleg még nem 

kényszerítené a kétszülős utódgondozás kialakulását. Bizonyos fajok utódai túlélhetik a 

szülők eltávolítását, bár lassabban fejlődnek, és kisebbek lesznek. A kétszülős gondozás 

kialakulásában feltehetően kiemelkedően fontos a tetem védelme, mivel ez mindkét ivar 

számára a szaporodási lehetőséget meghatározó közös forrás. Gondoskodniuk kell például a 

gombák eltávolításával az elásott tetem megfelelő állapotáról is. Egyes fajoknál az anyák az 

utódok teljes egyedfejlődési időtartama alatt ott maradnak. A hímek azonban, amikor az 

utódok már elég idősek, és kisebb valószínűséggel pusztulnak el, távoznak, így további 

szaporodási lehetőséget biztosítanak maguknak. Egyes fajoknál a nőstény egy idő után 

erőszakkal üldözi el a hímet a tetem mellől, hogy az ne fogyaszthasson abból az utódok 

rovására. 

A szarkánál (Pica pica) mindkét szülő hasonló mértékben gondozza az utódokat azok 

függetlenné válásáig (DUNN és HANNON, 1989). A szülők félreléphetnek ugyan, a fészekaljat 

azonban egyikük sem hagyhatja ott, mivel az utódok sikeres felneveléséhez teljes mértékben 

szükség van mindkettejükre. Amikor egy kanadai populációban a hímeket egyes fészkektől 

eltávolították, a tojók képtelenek voltak kompenzálni párjuk hiányát, és a megfelelő ellátás 

híján egyetlen fióka sem tudott kirepülni. Ez a kényszer gátolhatja a poligínia kialakulását, 

mert a hím nem tudna egyszerre két fészeknél megfelelő aktivitással részt venni a 

gondozásban. 

A téli sármánypintynél (Junco hyemalis) előnyös a hím részvétele az utódgondozásban, 

hiánya azonban nem végzetes az utódokra nézve (WOLF és mtsai, 1990). Az egyedül maradt 

tojó a párban lévőkhöz képest kétszer gyakrabban eteti a fiókákat, és ez elegendő a fiókák 

többségének túléléséhez. Más a helyzet a berki verébnél (Passer hispaniolensis) (MARQUES, 

2004), ahol nem szükségszerű az apa segítsége, így a bi- és az uniparentális utódgondozás egy 

populáción belül is előfordulhat. A kétféle fészekalj nem különbözik egymástól a fiókák 

minősége és azok túlélésének valószínűsége tekintetében, a fiókák számában viszont igen. Az 

egyszülős fészekben kevesebb fióka kel ki, ezért azok ugyanolyan minőséget érhetnek el, 

mint a kétszülős fészkekben nevelkedők, mivel a csökkent fészekaljméret mellett a tojó már 

képes a hím hiányát kellő mértékben kompenzálni az etetés során (l. 5. ábra). 
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5. ábra: A tojók táplálékhordása berki verébnél (Passer hispaniolensis). Azokat az eseteket, amikor a hím is segít 

a fészeknél, a fekete körök, míg azokat, amikor a hímet eltávolították és a tojó csak egyedül hordta a táplálékot a 

fiókáknak, a szürkék jelölik. Az ordináta tengelyen (táplálékhordás) az látható, hogy mennyi táplálékot hordtak 

óránként a tojók a fészekre. Az abszcisszán (fiókák kondíciója) a fészekben lévő fiókák átlagos kondícióját jelzi, 

a nagyobb érték jobb kondíciót tükröz. Látható, hogy ha a hím nincsen jelen, akkor az anyának sokkal többet kell 

belefektetnie az utódgondozásba, hogy a fiókái hasonló kondícióban lehessenek, mint azoknál a fészkeknél, ahol 

az azonos számú fiókát a két szülő együtt gondozza (MARQUES, 2004). 

 

A kétszülős utódgondozás körülbelül a madarak 80 százalékára jellemző. A kétszülős 

utódgondozás és a monogám párkapcsolati rendszer közötti összefüggésre a legjellemzőbb 

példát a pingvinfélék (Spheniscidae) adják (ANCEL és mtsai, 2013). Ezek az állatok szinkron 

költenek, egyes fajok akár több ezer egyedet számláló kolóniákban, melyekben 

négyzetméterenként 2-10 egyed található. A pingvinek kizárólag a vízben, a kolóniától 

távolabb táplálkoznak, így a vadászterületre jutás is energiaigényes feladat. A fiókák 

kifejezetten lassú ütemben fejlődnek, az ivarérés elhúzódik. Az első költésre csak 2-5 éves 

korukban kerül sor, ugyanakkor még húszévesen is szaporodhatnak. A költési szezon négy-

tizenöt hónapot is felölelhet. A legtöbb faj fészekalja két fiókából áll, melyek csak nagyon 

lassan, esetenként több hónap után függetlenedhetnek a szülőktől. A több költési szezonon 

átívelő párhűség a pingvinek több fajára is jellemző (WILLIAMS, 1996). A szamárpingvinnél 

(Pygoscelis papua) a következő évre a párok 85 százaléka is együtt maradhat, igaz, a 

császárpingvinnél (Aptenodytes forsteri) ez már csak 15 százalék. A párok akár másfél 

évtizedig is együtt maradhatnak, azonban az egyedek jellemzően három-négy év után mégis 

új társat keresnek, melynek hátterében partnerük pusztulása, eltűnése, illetve a költőhelyre 

történő aszinkron érkezése áll. A pingvineknél félrelépés rendkívül ritkán történik, ennél 

jellemzőbb, bár szintén ritka jelenség a gyors partnercsere, ami jobbára az aszinkron érkezés 

miatt következik be, azonban a későn érkező előző évi parter feltűnése esetén az újat 

jellemzően lecserélik rá. 

A vándorló pingvinfajok hímjei jóval előbb érkeznek a költési területre a nőstényekhez 

képest. A nagyfokú területhűség hozzájárul ahhoz, hogy az egyedek minél előbb 

megtalálhassák korábbi párjukat. A párkeresés, a nászidőszak, a nászszertartás, illetve a 

párosodási időszak is hosszan elnyúló lehet, a császárpingvinnél például másfél hónapig 

(ANCEL és mtsai, 2013). Ha azonban egy egyed az előző évi párjával áll össze, a nászidőszak 
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hossza jelentősen csökkenhet, így hamarabb költhetnek, és fiókájuk kedvezőbb környezetben 

(kevesebb vetélytárs, több táplálék) nevelkedhet, és gyorsabban növekedhet. Az ilyen fiókát a 

szülők ráadásul akár tíz nappal tovább is nevelhetik a szülők (VIÑUELA és mtsai, 1996), így 

nagyobb zsírtartalékot halmozhatnak fel, ami tovább növeli túlélési esélyeiket. 

A pingvinek egy vagy két tojást raknak. A kotlás akár egy-két hónapig is tarthat, ami 

egyetlen szülő számára kivitelezhetetlen. A szülők még egymás segítésével is elveszítik 

testsúlyuknak közel a felét az inkubáció során. A fiókák testsúlya elérheti a szülőkét, ezért 

táplálásuk rendkívül energiaigényes (COSTA, 1991). Emellett a fiatalabb fiókát védeni is kell a 

többi felnőttől vagy a ragadozóktól, például a nagy halfarkastól (Stercorarius skua). A 

kétszülős utódgondozás előnye, hogy a szülők válthatják egymást a tojás és a fiatal fióka 

mellett, ami fajtól függően 1-15 napos periódusokban történik (ANCEL és mtsai, 2013). 

Amikor a fiókák már kellően nagyok, és csoportokba tömörülnek (ez az úgynevezett crèche 

vagy bölcsőde), már mindkét szülő elmehet egy-két naponta táplálkozni. Az összehangolt 

viselkedés erősíti a párhűséget, különösen azoknál a fajoknál, amelyeknél a szülők hosszabb 

időközönként váltják egymást (WILLIAMS, 1996). Ha a váltás mindig időben történik, a 

szaporodási szezon sikeres lesz, és az ilyen párok nagyobb valószínűséggel maradnak együtt a 

következő évben is. Ha viszont a váltásra nem a megfelelő időben kerül sor, a fióka 

elpusztulhat. Ezekben az esetekben a válás indokolt ugyan, ennek azonban több faj egyedeinél 

súlyos költsége lehet, mivel az elváltak sokszor évekig nem találnak maguknak új párt. 

 

4.3. Csoportos utódgondozási rendszerek 

 

Csoportos utódgondozás alatt azt értjük, ha kettőnél több felnőtt egyed segíti az utódok 

gondozását egy fészekaljnál, alomnál (VEHRENCAMP, 2000). A gondozók között sok esetben 

van olyan egyed, amely egyik utódnak sem szülője, ez az úgynevezett alloparentális 

utódgondozás. A csoportos utódgondozás legismertebb példái az euszociális rovarok, így a 

méhek, darazsak és hangyák, azonban ilyen rendszer figyelhető meg a madárfajok mintegy 9 

százalékánál is. 

 

4.3.1. Közös szaporodás és utódgondozás 

 

A közös szaporodás és utódgondozás esetében az utódgondozásban legalább az egyik 

ivarból több, általában nem rokon egyed is részt vesz. Ezek közül akár mindegyik párosodhat, 

így a párosodási események általában egyenletesen oszlanak meg a felnőtt egyedek között, 

azonban ennek eredményeként nem feltétlenül lesz utóda minden résztvevő egyednek. Ha 

erős a domináns pár kontrollja, akkor előfordulhat, hogy utódok csak tőlük származnak. Van 

azonban példa arra is, hogy a csoportban lévő összes felnőtt egyed sikeresen szaporodik. E 

fajok többségére jellemző, hogy az egyedek szétszóródása (diszperziója) nem korlátozott, 

amelynek következtében a csoportban a felnőttek nem lesznek egymással rokonságban. 

Kooperatív poligíniánál a nőstények együttes szaporodásáról van szó, míg a másik ivar 

esetében kooperatív poliandriáról beszélünk. A két típus között nincsenek éles határok, és 

azok akár együtt is megjelenhetnek. 

A temetőbogaraknál (Nicrophorus spp.) vannak olyan populációk, amelyekben a 

szaporodáshoz nélkülözhetetlen tetemet nem rokon egyedek együtt ássák el (SCOTT, 1998). 

Előfordulhat, hogy csak a tetem elásását végzik együtt, de az is, hogy annak védelmét és az 

utódok etetését is. A közös utódgondozás megjelenését a felhasználandó tetem mérete 

befolyásolja. Több tényező függvénye azonban, hogy a rendszerben részt vevő egyedek közül 

melyeknek lesz túlélő utódja. A nagyobb méretű, domináns nőstény termékenyebb. 

Meghatározó azonban az is, hogy milyen mértékben képes tönkretenni a többiek petéit. 

Emellett a tetem elásása és előkészítése a táplálékfelvételhez olyan hormonális változásokat 
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idéz elő, ami a domináns nőstény peteérését és peterakását gyorsítja, ezzel szemben az 

alárendeltekben lassítja azokat. A legtovább jellemzően a legnagyobb testű hím és nőstény 

gondoz. 

A nemespapagájra (Eclectus roratus) kooperatív poliandria jellemző (HEINSOHN és mtsai, 

2005, 2007; HEINSOHN, 2008). A tojóhoz 2-7 nem rokon hím csapódik, és ezek éveken át 

együtt maradhatnak. A fiatal tojók nagy mortalitása miatt az ivararány jelentősen eltolódott a 

hímek felé (közel 70 százalék a hím), ami elősegíti a poliandria kialakulását. A poliandriához 

hasonlóan a tojók között erős versengés van, ez azonban nem a hímekért, hanem az odúkért 

folyik. A hímek válogatnak a tojók között azok odújának minősége alapján. A fészkelőhely 

olyannyira korlátozott forrás, hogy a tojók évi 11 hónapig szinte el sem hagyják a fészekfájuk 

közvetlen környezetét, és erősen védik azt a betolakodó tojókkal szemben, melynek során 

sokszor meg is ölik azokat. A tojó évente két tojást rak, de gyakran csak egy fiókát röptet. 

Fölvetődhet a kérdés, hogy miként is lehet stabil egy ilyen rendszer, hiszen egyetlen fiókának 

természetesen nem lehet hét apja. A csoport fennmaradását elősegíti, hogy a tojó minden 

szezonban sokat párosodik az összes hímmel, így mindegyikük valószínűsítheti az apaságát, 

és nem kockáztathatja meg, hogy nem gondozza az utódját. Mindemellett kimutatták, hogy ha 

a hímek több évig együtt maradnak, akkor az évek során végül mindegyiküknek lesz saját 

utódja. 

A klasszikus poliandriához hasonlóan markáns, fordított ivari dikromatizmus figyelhető 

meg ebben az esetben is. A hímek tollazata zöld, ami hatékony rejtőzködést biztosít a 

ragadozók elől, ezzel szemben a tojóké feltűnő piros és kék színű. E rendszer ugyanakkor 

több tekintetben eltér a klasszikus poliandriától. Nem cserélődnek fel az ivari szerepek az 

utódgondozás során, azaz például itt is a tojó inkubál, míg a hímek eközben etetik azt, illetve 

csak egyetlen fészekalj található, amelyet valamennyi hím és a tojó együttesen gondoz.  

A vörös rókák (Vulpes vulpes) egy populációjában a szűkös készletek miatt előfordult 

olyan év, amikor az egyedek mindössze egytizedének volt lehetősége szaporodásra. A nem 

szaporodó egyedek közül is csak kevesen birtokoltak saját területet. A populáció többi egyede 

kóborló volt (ZABEL, 1986). E populációban megfigyelték, hogy egy-egy, territóriumot tartó 

pár mellett 1-4 nem rokon segítő, korábbi kóborló nőstény is jelen volt, amelyek nem 

szaporodtak ugyan, de szerepet vállaltak a territórium védelmében, és a kölykök táplálásában. 

A szülőknél jóval kisebb mértékben, de játszottak is a kölykökkel. Kiderült, hogy minél 

nagyobb volt a csoport mérete, annál magasabb lett a szaporodási siker, így a szülőknek 

megérte elfogadni a segítséget. A segítők nyeresége abban nyilvánult meg, hogy a territórium 

egy részét megörökölték, ha az anya új területre vándorolt, vagy elpusztult. Ilyen módon saját 

territóriumhoz jutva már ők is szaporodhattak, míg a nem segítő kóborlóknak erre nem volt 

lehetősége. Az utódok közül sem a nőstény, sem a hím utódok nem maradtak segítőnek a 

szüleik territóriumában. Ezzel ellentétben egy másik populáció csoportjaiban a segítő 

nőstények rokonok, a domináns pár leszármazottjai voltak (VON SCHANTZ, 1984). Ebben az 

esetben a szaporodó egyedek számát a táplálék denzitása befolyásolta. Ha sok volt a táplálék, 

akkor egynél több nőstény nemzhetett utódokat, fordított esetben azonban csak a domináns 

egyed. A segítő nőstények itt is részt vettek az utódok gondozásában. Egy harmadik 

populációban a nőstény utódok része mellett alárendelt segítőként sok hím utód is a születési 

territóriumokban maradt, és a felnőtt utódoknak csak egynegyede vándorolt el (BAKER és 

mtsai, 1998). Ebben az esetben végül feltételezhetően a legtovább élő utód örökölhette szülei 

territóriumát. Látszólagos monogámia csak a csoportok felében fordult elő, valódi 

monogámia pedig csak rendkívül ritkán. A domináns nőstény sosem párosodott a csoportján 

belül az alárendelt hímekkel, ezzel szemben a domináns hím megtette azt az alárendelt 

nőstényekkel. Az alárendelt nőstények utódai így gyakran származtak nem rokon hímektől. 

Valamennyi nősténynek lehetett utódja más csoportok domináns vagy alárendelt hímjeitől is. 

Összességében véve azonban a domináns pár teljes élettartam alatti szaporodási sikere 
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háromszor nagyobb volt, mint bármelyik többi egyedé a csoporton belül. Habár az utódoknak 

csak 20 százaléka származott a csoport hímjeitől, azok mégis segítettek az utódgondozásban, 

hiszen potenciálisan bármelyik utód származhatott tőlük (BAKER és mtsai, 2004). A vörös 

róka példája jól szemlélteti, hogy a csoportos utódgondozási rendszerek fajtái között gyakran 

nincsenek éles határok. 

 

4.3.2. Utódgondozás segítőkkel 

 

A segítőkkel történő utódgondozás során olyan egyedek vesznek részt az utódok 

gondozásában, amelyeknek nincs, vagy csak néhány saját utódja van. A segítők a párosodási 

eseményekben sem vesznek részt, vagy csak kis mértékben, mivel a szaporodási lehetőséget a 

domináns pár monopolizálja (VEHRENCAMP, 2000). A segítők általában a segítettek rokonai, 

méghozzá a legtöbb esetben a korábbi szaporodásokból származó utódok. Azoknál a fajoknál, 

amelyekre jellemző ez a rendszer, gyakran korlátozott a diszperzió, ugyanakkor erős a 

domináns egyedek kontrollja az alárendeltek fölött. 

A Seychelle-szigeteki poszáta (Acrocephalus sechellensis) kifejlett egyedeinek túlélési 

rátája nagy, emellett viszont kevés a lehetőségük a saját territórium kialakítására. Egyes 

szigeteken a potenciális területek mindegyike foglalt lehet (KOMDEUR, 2002). A faj a hímjeire 

kevésbé jellemző a területhűség. A szülők szaporodási szezononként egy, ritkán kettő utódot 

hoznak létre. A fészeképítést és a kotlást kizárólagosan a tojó végzi, abban sem a segítők, sem 

a párja nem vesz részt. Az utódgondozási rendszer kialakulása elsősorban a territórium 

minőségétől, így az elérhető táplálék mennyiségétől, a jelenlévő segítők számától és azok 

ivarától függ. Egy jó minőségű territórium a szülők és az utód mellett még két segítőt is el tud 

tartani, amelyek lehetnek a szülők korábbi, ivarérett utódai vagy nem rokon egyedek is. Rossz 

minőségű territóriumon ez azonban nem lehetséges, mivel a segítők miatt csak kevesebb 

táplálék jutna az utódnak. Mindez hatással van arra is, hogy milyen ivarú utódot hoz létre a 

tojó (KOMDEUR és mtsai, 1997). Ha rossz minőségű a territórium és nincsen segítő, vagy jó 

minőségű, de kettő vagy annál több segítő is van a szülők mellett, nagyobb eséllyel lesz hím 

az utód, mivel az a kirepülés után eleve nagyobb eséllyel hagyja ott a születési területet. Ha jó 

minőségű a territórium, és azon nincsen segítő vagy csak egy található, akkor az utód 

nagyobb valószínűséggel lesz tojó, amely a következő évben segítőként a születési területén 

maradhat. Közepes minőségű territóriumokon, ha azon szintén nincs segítő, vagy csak egy 

van, az utód ivara véletlenszerűen változik. 

A hím kisebb mértékű területhűségében az is közrejátszhat, hogy hosszabb távon a 

nőstényeknek érdemes inkább helyben maradniuk és segíteniük, mint a hímeknek. A 

segítőként tapasztalatot szerző tojók ugyanis később, saját első költésük során sokkal 

sikeresebbek, függetlenül attól, hogy tapasztalt vagy tapasztalatlan hímmel állnak-e párba. Ez 

például abban is megmutatkozik, hogy gyorsabban készítenek fészket, miat a korábban nem 

segítő társaik (RACHARDSON és mtsai, 2002).  

Segítőkkel történő utódgondozás a szurikátáknál 

 

A szurikátáknál (Suricata suricatta) a segítők hímek és nőstények egyaránt lehetnek. 

Ezek az egyedek részt vesznek a táplálékkeresésben, az utódok etetésében, felügyeletében 

és védelmében. A segítők száma meghatározó, mivel nagyobb csoportméret mellett 

magasabb az utódok túlélésének valószínűsége azokon a területeken, ahol sok a ragadozó, 

például a panyókás sakál (Canis mesomelas) (CLUTTON-BROCK és mtsai, 1999). 

A domináns nőstény mindent megtesz azért, hogy meggátolja lányai, illetve nővérei 

szaporodását, ennek érdekében például megöli azok utódainak egy részét (CLUTTON-

BROCK és mtsai, 1998a). Ilyen módon a domináns nőstény utódaira arányaiban több 

segítség jut, amely megnöveli azok túlélésének valószínűségét. 
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Az alárendelt nőstények, bár ritkán, de ugyancsak elkövethetnek utódgyilkosságot, ezért a 

domináns nőstény vemhessége vége felé elűzi néhányukat a csoportból, és ezek 

visszatérését csak hetekkel később vagy egyáltalán nem engedi meg. 

A domináns nőstény és hím utódaikat az első három hétben, azaz addig, amíg a 

felszínre nem jönnek, szinte nem is gondozza. A kölykökre napi váltásban elsősorban a 

segítők ügyelnek, amelyek ezalatt nem táplálkoznak, így súlyuk 5-10 százalékkal is 

csökken (CLUTTON-BROCK és mtsai, 1998b). A domináns nőstény, párjával ellentétben 

viszont soha nem őrzi az alárendeltek újszülöttjeit.  

A segítők utódgondozásának intenzitása több tényezőtől függ. A nagyobb méretű 

csoportokban a feladatok jobban megoszlanak, illetve a jobb kondíciójú egyedek több 

energiát tudnak erre fordítani. Jellemző, hogy azok az egyedek, amelyek az előző 

szaporulatnál sokat segítettek, a rákövetkezőnél már csak kevesebbet fognak. (RUSSELL és 

mtsai, 2003). 

A hátrányok ellenére a csoportban született alárendelt nőstényeknek és hímeknek pár 

évig mégis megéri a csoportban maradni, mivel ez növeli a túlélési esélyüket. Például 

csoportosan könnyebb táplálékot találni, illetve fiatalon még túlságosan tapasztalatlanok 

ahhoz, hogy a születési territóriumukat elhagyva saját csoportot hozzanak létre. Emellett a 

segítők a rokonok gondozásával az összegzett rátermettségüket is növelik. 

Kérdések 

 

1. Mivel magyarázható az, hogy az emlősöknél elsősorban poligíniával találkozhatunk, 

míg a madaraknál főleg monogámiával? 

 

2. Mik az okai annak, hogy közeli rokon, hasonló életmódú fajoknál gyakran teljesen 

másféle a párkapcsolati rendszer (például tengerimalacok vagy futómadarak különböző 

fajainál)? 

 

3. Hogyan magyarázná, hogy a nagyon hasonló környezeti körülmények között élő 

pingvinek és fókák párkapcsolati és utódgondozási rendszere eltérő? 

 

4. Hogyan lehetne kísérletesen vizsgálni egy kevert párkapcsolati rendszerű populációban 

a monogámia és a poligínia előfordulási gyakoriságát? 

 

Összefoglalás 

 

Az evolúció során az ivari kiválogatódás mechanizmusai, a párkapcsolati és utódgondozási 

rendszerek egymással szoros kapcsolatban változnak. A molekuláris módszerek fejlődése 

megváltoztatta, bonyolultabbá tette a párkapcsolati rendszerekről az 1980-as évekig 

kialakított képet. Ezek között megkülönböztetünk látszólagos és valódi rendszereket. A 

párkapcsolati rendszerek főbb típusai a monogámia, a poligínia, a poliandria, a promiszkuitás 

és a lekviselkedés. A monogámia, a poligínia és a poliandria esetében apasági, illetve 

anyasági tesztekkel dönthető el, hogy a látszólagos rendszer a valóditól eltérő-e. A 

párkapcsolati rendszerek dinamikájában meghatározó szerepet játszanak a környezeti 

körülmények. Gyakori jelenség, például az erdei szürkebegynél vagy a kékfejű ajakoshalnál, 

hogy a nőstények eloszlását térben és időben a készletek mennyisége és eloszlása szabja meg, 

ez pedig hatással van arra, hogy a hímek számára hol és milyen mértékben érhetőek el a 

nőstények. Ezáltal a párkapcsolati és az utódgondozási rendszer egy faj különböző populációi 

között eltérő lehet, sőt akár populáción belül is mutathatnak más viselkedést az egyes 

egyedek. 
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5. Hogyan vizsgálná kísérletesen a forráseloszlás hatását a párkapcsolati rendszerre? 

 

6. Milyen előnyökkel jár a lekviselkedés a hímek és a nőstények számára? 

 

7. Mi lehet a lényegi különbség a poliginandria és a promiszkuitás között? 

 

8. Miben különbözik, és miben hasonlít egymásra a kooperatív poliandria, a klasszikus 

poliandria és a félrelépéses monogámia? (A párkötelékek, a felek utódgondozásban való 

részvétele, a párosodó egyedek genetikai hozzájárulása és a fészekszám tekintetében.) 

 

9. Milyen okokkal magyrázható a nem saját utódra irányuló gondozó viselkedés 

fennmaradása egy populációban? 

 

10. Milyen előnyökkel járhat a több hímmel való párosodás? Elképzelhető-e, hogy ennek 

mesterséges előidézése gazdasági jelentőséggel is bírhat? 

 

11. A párkapcsolati és utódgondozási rendszerek ismerete hogyan segítheti a 

természetvédelmi és fajmegőrzési programokat? 
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