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Bevezetés 

 

Problémafelvetés: A gyöngybagoly félék (Tytonid baglyok) evolválódása a jelenlegi 

ismeretek szerint trópusi klíma alatt játszódott le. A Tyto alba alfajok többsége és a többi 16 

Tyto genushoz tartozó gyöngybagoly faj jelenlegi elterjedési térképét vizsgálva is arra a 

következtetésre juthatunk, hogy elsősorban trópusi és szubtrópusi területek fészkelő madara. 

Ismeretes, hogy a gyöngybagolypopulációk a kontinentális éghajlatú Európa területén időről-

időre átmennek valamilyen mértékű populációs beszűkülésen, amelynek oka vagy egy 

hosszan tartó hóval borított időszak (Altwegg et al. 2003), vagy szórványosan bekövetkező 

szélsőségesen hideg telek (Altwegg et al. 2006). A gyöngybagoly evolúciós eredetét ismerve 

felmerül a kérdés, hogy e faj milyen evolúciós mechanizmusok segítségével és milyen 

filetikus kényszerektől korlátozva képes tartósan fennmaradni a nálunk jellemző klímán? 

A gyöngybaglyok közép-európai populációi magas mortalitási rátával jellemezhetők 

(Taylor 1994). Zsírtartalékaik csak a nettó testtömeg 5,3-6,6 %-át teszik ki, ellentétben más 

európai strigid baglyokkal, ahol ez 9 - 12,3% (Piechocki 1960). A fiókák fejlődése során 

kialakuló, a felnőttkorinál nagyobb testtömeg víz-, és nem zsírraktározásból adódik (Durant et 

al. 2008). A táplálék hasznosításának hatékonysága szintén elmarad az előbbi összevetésben 

(75% a 76,5 ill. 80%-kal szemben). A gyöngybagoly alapanyagcseréje szempontjából a 

termoneutrális tartomány igen magas, 25-33 °C között van, és éhezés esetén zsírraktárai 

felélése előtt elkezdi felhasználni a szervezete saját fehérjéit (Thouzeau et al. 1999). 

Tollazatuk hőszigetelő képessége valamelyest gyengébb, mint a hasonló vastagságú 

tolltakaróval rendelkező fajoké. A leírtakból következik, hogy – mivel mindezek ellenére a 

gyöngybaglyok télire nem vonulnak el – a téli koplalást rövidebb ideig képesek elviselni, az 

állandó és magas testhőmérséklet fenntartása több energiájukba kerül, mint azonos méretű, a 

Strigidae családhoz tartozó társaiknak. Mindez nagyobb téli mortalitást és a szélsőséges 

telekre adott érzékenyebb, nagyobb amplitúdójú populációméretbeli kilengést feltételez. E 

nagy populációs kilengéseket a gyöngybaglyok magas reproduktív allokációval 

(másodköltések, sok de kicsi tojás, nagy utódszám) kompenzálják. E jelenség aktualitását az 

evolúciós érdekességen túl az is hangsúlyozza, hogy a Kárpát-medence trendjeit vizsgálva az 

Európában általánosan érvényesnek vélt irányvonalak rajzolódnak ki: általános szárazodás és 

felmelegedés várható, téli csapadék extrémitások gyakoribbá és szélsőségesebbé válásával 

(Bartholy et al. 2007). Ez utóbbi jelenthet kihívást a gyöngybaglyok számára, hiszen 

gyakorivá váló szélsőségesen csapadékos telek hatására mind gyakrabban mehet át a 

populáció palacknyak-hatáson. Ha a hazai telek havazáshoz még elég hidegek maradnak, és 
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egyúttal csapadékosabbakká válnak, ez összességében megemeli a hóval borított napok 

számát, amely a gyöngybaglyok számára a legfőbb természetes mortalitási faktor.   

 

Célkitűzések: A jelen munkával a magyarországi gyöngybagoly populáció téli túléléssel 

kapcsolatos alkalmazkodási mechanizmusait, ezek populációs következményeit próbáltam 

feltárni, háromfelől megközelítve a kérdést: 

1. A költőhelyek hatása a fiatal gyöngybaglyok túlélésére és ennek lehetséges 

természetvédelmi vonatkozásai a szélsőséges telek hatására bekövetkező populációs 

összeomlások fényében. 

2. A gyöngybaglyok téli hőmérsékleti adaptációjának vizsgálata a pajzsmirigy hormon 

szabályozáson keresztül. 

3. A gyöngybaglyokat érintő genetikai palacknyak-hatás vizsgálata a populációs 

beszűküléseket okozó szélsőséges telek tükrében. 

 

A költőhelyek hatása a fiatal gyöngybaglyok túlélésére 

 

Bevezetés: A gyöngybagoly kultúrakövető faj, költési sikere nagyban függ az ember által 

kínált költőhelyek elérhetőségétől, minőségétől. Egy kedvezőtlen telet követő években a hazai 

populáció „talpra állása” feltehetően függ nemcsak a mesterséges költőhelyek számától, de 

minőségétől is. Egy rosszul megválasztott fajvédelmi terv (valamely költőhelytípus 

kizárólagos alkalmazása: pl. költőláda, oszlopra szerelt kültéri láda, épületmegnyitás stb.) 

ökológiai csapdaként a populációt a kihalás felé tudja sodorni. Miután a hazai párok jelentős 

hányada mesterségesen kialakított és ember által fenntartott költőhelyen neveli utódait, 

érdemesnek találtuk megvizsgálni, hogy az alkalmazott védelmi módszerek között van-e a 

felnövekvő baglyok túlélését befolyásoló különbség. Ha ugyanis zömében olyan költőhelyet 

biztosítunk, ahol az utódok túlélése rosszabb, a populációban természetesen fellépő nagy 

negatív irányú kilengésekből történő visszatérési időt (rezilienciát) növeljük. Ez pedig végső 

soron a minimális életképes populációméret alá sodorhatja az állományt. Mindennek 

különösen nagy jelentősége van akkor, amikor a globális klímaváltozás hatására az időjárási 

szélsőségek gyakoribbá válnak (Bartholy et al. 2007). Kimutatható-e szignifikáns különbség a 

költőládában nevelkedő és az egész tornyot szabadon használó fiatal baglyok rövid távú 

túlélésében? Ha van valamilyen irányú különbség, akkor az befolyásolt-e a kirepülés 

időpontja által?    
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Anyag és módszer: 1995 és 2003 között jelölt, 252 független (genetikailag nem rokon) egyed 

visszafogási adatait elemeztük túlélési idő elemzéssel. Ez a módszercsalád alkalmas arra, 

hogy az időintervallum és gyakorisági adatok sajátos statisztikai eloszlását (legritkább esetben 

normál) kezelje úgy, hogy egyedileg jelölt objektumok ismételt megkerülésével dolgozik 

(Fox 2001). Használt változók: költőhely (költőláda=KL, szabad templom torony=SzTT), 

relatív költés kezdet (évenként az első regisztrált tojásrakási dátum a nulla pont), a kikeléstől 

az adott év november elsejéig eltelő napok száma (november 1-et tekintettük a hideg téli 

időszak kezdetének).  

 

Eredmények 

• A fiókakorban gyűrűzött madarak visszafogási arányaiban a költőhely szerint nem volt 

szignifikáns eltérés (χ2 teszt; nSzTT_gyűrűzött=4059, nKL_gyűrűzött=3395, nSzTT_megkerült=176, 

nKL_megkerült=121, χ2=2,66; df=1; p=0,10).  

• Az első életévre számolt összehasonlítások szignifikáns eltérést mutattak a költőhely 

szerint (Fisher-féle exact teszt; n=191, p=0,04; Log-Rank teszt=1,96, p=0,049). 

• A gyűrűzést követő első 50 napot kihagyva az elemzésből szignifikáns különbséget 

jelzett a két csoport adott intervallumon belüli túlélési görbéi között. (Log-Rank 

teszt=-2,07, p=0,038). 

• A kikeléstől a tél beálltáig eltelt idő nem befolyásolja a túlélést (Cox regressziós 

modell, χ2=0,13, df=1, p=0,72).  

 

Eredmények értékelése: A fiatal madarak elsőéves túlélése a szülői gondoskodást követő 

időszakban (50-385 napos intervallum) függ a költőhely minőségétől. A tojások kikelésének 

dátuma (a tél közelsége) nem befolyásolja a fiókák költőhelyfüggő túlélését. Annak ellenére, 

hogy Európa szerte a költőládás védelmi eljárást tartják a leghatékonyabb 

gyöngybagolyvédelmi módszernek, a jelen eredmények figyelmeztetnek a lehetséges 

hátrányokra is. Az ok-okozati összefüggések ebből a vizsgálatból nem deríthetőek fel, de a 

parazitáltság, a szülői minőség és költőhelyválasztás összefüggése, a mozgástér hiánya mind 

okai lehetnek a költőládában kikelt fiókák csökkent túlélésének. Amennyiben a populáció 

jelentős hányada költőládában fészkel, úgy a ládával összefüggő csökkent túlélés 

befolyásolhatja az állomány dinamikáját, demográfiáját, vagy egy populációs összeomlást 

követő visszatérési sebességét. 
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Fiziológiai kapcsolatok 

 

Bevezetés: A madarak pajzsmirigy hormonjai részt vesznek az alapanyagcsere ráta és az 

állandó testhőmérséklet szabályozásában, illetve kulcsszerepet játszanak a növekedés és 

fejlődés folyamataiban (Decuypere et al. 2005). A gyöngybagoly testtömegéhez képest 

bizonyítottan kevesebb zsírkészlet raktározására képes, mint a Strigidae családba tartozó többi 

mérsékeltövi bagolyfaj, termoneutrális hőmérsékleti tartománya pedig magas (25-33 °C). Egy 

kedvezőtlen  téli időszak alatt az egyedek túlélése függ a zsírraktározás és mobilizálás 

képességétől. A zsírraktározás és termoreguláció egyik meghatározó hormon-csoportja a 

pajzsmirigy hormonok (tiroxin T4 és trijód-tironin T3). A baglyok pajzsmirigyhormon 

mintázatáról a szakirodalomban nem lelhető fel tanulmány. A pajzsmirigyhormonok 

vizsgálata az alapvető élettani hatásokon túl azért is hangsúlyos, mivel a gyöngybagoly 

mezőgazdasági területeken táplálkozó csúcsragadozóként kitett a káros hormonhatású 

vegyszereknek (endocrine disruptors). A vizsgálat előzményeként az alábbi kérdések 

merültek fel: Lehetséges-e a gyöngybaglyokon a pajzsmirigyhormonok vizsgálata? Ha igen, 

akkor lehet-e karakterizálni a mesterségesen hideg illetve meleg környezetben tartott 

gyöngybaglyok pajzsmirigyhormon mintázatát? Milyen a gyöngybaglyok pajzsmirigyhormon 

mintázata korcsoportok és ivar szerint, illetve a fiókafejlődés sajátságait tekintve? 

Mindezekből lehet-e következtetéseket levonni a termoreguláció és zsírraktározás 

tekintetében? 

 

Anyag és módszer: A vadon élő populáció vérmintáit 2004 és 2005-ben költési időszakban 

gyűjtöttük a Dél-Dunántúlról. A mintavételkor a fiókákat két csoportba soroltuk: 51 napnál 

fiatalabb és 51 napnál idősebb fiókák. Összesen 145 egyedtől (22 felnőtt és 123 fióka) sikerült 

a két évben mintát gyűjteni. A környezeti hőmérsékletváltozásra adott PH reakció 

vizsgálatához sérült, fogságban tartott példányokat használtunk fel. Két csoportot alkottunk, 

mindkettőt különböző, a termoneutrális hőmérsékleti tartomány alatt tartottuk. Mind a 

vadonélő, mind a fogságban tartott egyedek pajzsmirigy vizsgálatánál TRH stimulációs 

kezelést alkalmaztunk. A pajzsmirigy hormonok meghatározása a 125-ös jód izotóp radio-

immun assay eljáráson alapult (125I-RIA). Az ivarmeghatározást P2/P8 primerek PCR 

amplifikációjával végeztük. 
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Eredmények 

• A kornak szignifikáns hatása volt a plazma T4 koncentrációjára; az 51 napnál 

fiatalabb fiókák T4 szintje volt a legmagasabb, a felnőtteké a legalacsonyabb (Mixed 

model, Kor F[2; 74,1]=5,6, p=0,0054) 

• Az ivar nem befolyásolta a plazmában mérhető T4 szintet (Mixed model, ivar 

F[1;1,3]=0,06, p=0,804). 

• Az adult madarakat külön vizsgálva a hímeknek szignifikánsan magasabb volt az alap 

T4 szintje, mint az ivarérett tojóknak (df=14, t=2,66, p=0,018). 

• Sem a kornak, sem az ivarnak nem lehetett statisztikailag szignifikáns hatást 

tulajdonítani T3 esetén (Mixed model, kor F[2; 83,9]=0,44, p=0,643; ivar F[1; 96,6]=1,23, 

p=0,271). 

• Sem a TRH, sem az ivar nem volt hatással a plazma T4 szintjére a TRH injekciót 

követően (Mixed model, TRH F[1, 77,6]=0,64, p=0,43) 

• A TRH kezelés a T3 szintet szignifikánsan emelte mindkét ivarnál és minden 

korosztálynál (Mixed model, TRH kezelés F[1, 102]= 140,45, p<0,0001, kor F[2, 88,6]= 

3,31, p= 0,041; ivar F[1,  90,3]=0,27, p=0,60). 

• A TRH kezelés hőmérséklettől függetlenül emelte a plazma T3 szintjét (rmANOVA: 

F[1,17]=25,98, p<0,01) 

• Csak a T3 alapértékeket összehasonlítva, a hidegben tartott madarak T3 alapszintje 

szignifikánsan magasabb volt, mint melegben tartott társaiké (Student T-teszt nem 

független mintákra, átlagmeleg=0,582, átlaghideg=0,678, t= -2,596, df=8, p=0,036).  

 

Eredmények értékelése: Az alap T4 szint a fészeklakó madarakra jellemző mintázatot mutat a 

gyöngybagolynál. Az 51 napnál fiatalabb fiókák magasabb T4 szinttel rendelkeznek, mint 

idősebb testvéreik, és ez a különbség az ivartól független. A T4 mintázatban beálló későbbi 

csökkenés azonban némileg eltér a már leírt hormon profiloktól. Úgy tűnik, hogy létezik egy 

alternatív T4 profil is, amely a termoregulációval egy időben fellépő T4 csúcsot a teljes 

kifejlődésig T4 plazmaszint csökkenéssel követi, majd egy alacsonyabb tartományban 

stabilizálódik (Olson et al. 1999). A TRH tiroxinra kifejtett hatása ellentmond a madaraknál 

korábban leírtaknak. Itt sem a fiókák, sem az ivarérett hímek T4 szintje nem változott, viszont 

szignifikáns emelkedés volt kimérhető adult tojóknál végzett TRH kezelést követően. Mivel 

ezidáig nem készült hasonló TRH stimulációs vizsgálat egyéb fészaklakó fajokon, fontos 

lenne megvizsgálni, hogy ez csupán egy egyedi, fajra jellemző tulajdonság, vagy nagyobb 
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taxonómiai skálán is érvényes PH mintázat. Az alap T3 plazma szint szignifikánsan magasabb 

volt azoknál az egyedeknél, amelyeket hidegben tartottunk, ami serkenti a madarak 

mitokondriális szétkapcsoló fehérjéjének (avUCP, avian uncoupling protein) expresszióját. 

Az avUCP felelős azért, hogy a foszforilációs (ATP szintézis) utat elterelje az oxidáció 

irányába, ami végső soron hőt termel (Raimbault et al. 2001, Collin et al. 2005). 

 

 

Populációgenetikai kapcsolatok 

 

Bevezetés: Populáció- és konzerváció-genetikai szempontból egyaránt érdekes és kurrens a 

populációkat sújtó palacknyak-hatás vizsgálata (Lambert et al. 2005). Ha a populáció 

valamilyen katasztrófa hatására egyedszámában hirtelen megfogyatkozik, az 

egyedszámcsökkenés együtt járhat – de nem feltétlenül jár együtt – genetikai palacknyak-

hatással. Ez utóbbi következménye a populációban fellelhető allélgyakoriságok megváltozása, 

a ritka allélok elvesztése, a heterozigócia szint esetleges csökkenése. A hazai gyöngybagoly-

populáció a többi európai populációhoz hasonlóan feltehetően palacknyak-hatáson megy át 

egy-egy kedvezőtlen tél során. A gyöngybagolyra e kutatás kezdetekor nem állt rendelkezésre 

megfelelő genetikai marker készlet (pl. mikroszatellit lókuszok), amelyek segítségével fel 

lehet tárni közelmúltban bekövetkezett genetikai palacknyak-hatást. Ki lehet-e dolgozni a 

gyöngybagolyra megfelelő mikroszatellit készletet? A populációgenetikai paraméterek 

utalnak-e kirívó genetikai elszegényedésre? Statisztikai eljárással kimutatható-e genetikai 

palacknyak-hatás? 

 

Anyag és módszer: Összesen 216 mikroszatellit primer párt teszteltünk az alábbi négy 

lépésben: (1) PCR (Polymerase Chain Reaction) körülmények optimalizásálása, (2) a kapott 

termék polimorfizmusának tesztelése 5-10 egyeden, (3) a polimorf lókuszok 

megszekvenálása, (4) Hardy-Weinberg egyensúly- vagy null-allél devianciát mutató lókuszok 

primereinek újratervezése. Recens palacknyak-hatás kimutatására a leggyakrabban használt 

szoftvert használtuk (BOTTLENECK, 90% SMM/10% IAM lépés arány). A palacknyak 

hatás heterozigóciára és allél-diverzitásra kifejtett hatását Monte Carlo mintavételezési 

eljáráson alapuló szimulációval is modelleztük a GENELOSS program felhasználásával. 
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Eredmények 

• A polimorf mikroszatellit lókuszok alapvető populációgenetikai jellemzése során nem 

találtunk genetikai elszegényedésre utaló jelet. 

• A „two-phased model” Wilcoxon tesztjének eredményei alapján nem lehetett 

palacknyak-hatást kimutatni az 58 egyedet alapul vevő populációnál. 

• A modell paramétereinek változtatásával (IAM arány emelésével) szignifikáns 

palacknyak-hatás mutatható ki. A mikroszatellit lókuszok pontos mutációs 

mechanizmusának ismerete hiányában az IAM arány emelése genetikailag jogos 

lehetőség. 

• Az L eloszlás teszt nem mutat szignifikáns eltérést. 

• Szimulációk alapján Délnyugat-Magyarországon 250 költőpár képviseli azt a 

populációméretet, amely 20 generáción keresztül is képes fenntartani a genetikai 

változatosságot.   

 

Eredmények értékelése 

Genetikai elszegényedésre vagy palacknyak-hatásra utaló jelet nem találtunk. Elképzelhető, 

hogy bár demográfiai szempontból a populáció egyedszáma drámaian lecsökken, de ez az 

effektív populációméretet mégsem befolyásolja. Mindez azt jelentheti, hogy 58 genetikailag 

nem rokon egyed képviseli azt az allélkészletet és heterozigóciaszintet, mint egy olyan 

populáció, amelynél a mutáció és drift egyensúlyban van. Ebből az következik, hogy ugyan a 

populációméret időben nem állandó, de az effektív populációméret a hazai gyöngybagoly-

populációnál az erőteljes demográfiai palacknyak ellenére is csak úgy változik, hogy ennek 

nincsen mérhető populációgenetikai következménye. Megvizsgálva az allélsokféleség és a 

heterozigócia vesztés mértékét intenzív és diffúz populációs palacknyak alatt azt kapjuk, hogy 

250 költőpár az az effektív populációméret (vagy genetikailag minimálisan életképes 

populáció), ahol 20 generáció hosszúságú palacknyak hatására az allél-és heterozigócia 

vesztés nem számottevő (8,05 → 7,2 és 0,71 → 0,69). Mivel a genetikai minta 3 megye 

területéről származik, ezért az eredmények is e három megyére vetítve értelmezhetők 

elsősorban. Tekintve a Magyarországra adott kb. 1000 költőpáros állománybecslést, a 250 

költőpár Dél-nyugat Magyarországra nézve elfogadható közelítés.  
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