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1. BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉSEK 

A sok állatfajnál feltűnő ivari kétalakúság és az ezekben a jellegekben mutatkozó egyedi 

variancia hátterében a szexuális szelekció állhat. E folyamat során a verseny a szexuális 

partnerért folyik. Ha a partner választását befolyásolja a másodlagos nemi jellegeinek a 

kifejezettsége, azaz kialakul a preferencia, abból a választó egyednek közvetlen és közvetett 

előnyei származhatnak. Közvetlen előny lehet például a paraziták elkerülése, a partnernek az 

utódgondozáshoz való nagyobb hozzájárulása vagy nagyobb fertilitása; közvetett előnyt pedig 

az utódok rátermettségét növelő „jó gének” nyújthatnak.  

A differenciális allokáció hipotézise szerint, ha egy többször szaporodó faj esetében egy 

egyed aktuális párja vonzó, azaz előnyöket nyújthat, az egyednek érdemes többet fektetnie a 

jelenlegi szaporodásába, mint abban az esetben, ha a párja nem vonzó. Ez az elmélet jól 

tesztelhető madarakon mind a tojásrakás előtti döntéseket – pl. tojásszám, tojásméret, a 

tojásba juttatott bioaktív anyagok –, mind a tojásrakás utáni döntések – pl. a fiókaetetés 

intenzitása – tekintetében. Mivel a kék cinegénél (Cyanistes caeruleus) ismert több szexuális 

szelekció alatt álló jelleg, megvizsgáltuk (1), hogy ennél a fajnál a tojásméretben és a 

tojássárgája karotinoidkoncentrációjában kimutatható-e differenciális allokáció. A vizsgált 

jellegek között szerepelt a tollazat színe, mivel a különböző eredetű tollazati színekről – 

melanin alapú, karotinoid alapú és struktúrszínek – kimutatták, hogy előállításuk költséges a 

madarak számára, ezért őszinte információt nyújthatnak az egyedi minőségről a párválasztó 

egyedek számára.   

A közelrokon fajnál, a széncinegénél (Parus major) korábban nem volt ismert, hogy a 

kék cinegénél szexuálisan szelektált fejtetői színezet jelzésként szolgál-e a párválasztásnál. 

Mivel a madarak az emberrel ellentétben látnak a közeli ultraibolya (UV) tartományban is, és 

a kék cinege fejtetői színezete ebben a tartományban mutatja a legnagyobb varianciát, 

megvizsgáltuk (2), hogy van-e ivari kétalakúság a széncinege fekete fejtetői színezetében is, 

továbbá a sárga mellkasi színezetében és a hassávjának méretében. Mivel a jelzések 

őszinteségét az előállításuk költségei biztosíthatják, megvizsgáltuk, hogy ezek a jellegek 

kondíciófüggő jelzések-e. Végül e jellegek alapján a kölcsönös szexuális szelekcióra utaló 

asszortatív párbaállás meglétére voltunk kíváncsiak. 

A párválasztás általában nem egy, hanem több bélyeg alapján történik. A „többszörös 

üzenet hipotézis” szerint minden jelzés az egyed minőségének más aspektusáról ad 

információt a választó egyed számra. A „redundáns üzenet hipotézis” szerint viszont minden 

jelzés az egyed minőségének azonos aspektusáról nyújt információt, amelynek segítségével a 

fogadó egyed biztosabban meg tudja becsülni a potenciális partner minőségét. 
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Mivel a széncinege fejtetői és mellkasi színezetének bizonyos jellemzői 

kondíciófüggőnek és szexuálisan szelektáltnak mutatkoztak, megvizsgáltuk (3), hogy van-e 

ezen jelzéseknek korreláló varianciája. Ez esetben a rendundáns üzenet hipotézis nyerne 

támogatást. Mivel a tollazat az évente egyszer, ősszel lezajló vedlés során fejlődik ki, a 

párválasztás pedig csak bizonyos tollkopás után, a következő tavasszal történik, arra a 

kérdésre is választ kerestünk, hogy a két tollazati régió színe közötti korreláló variancia 

megmarad-e őszről tavaszra. Továbbá, hogy kimutatható-e kondíciófüggés a korreláció 

alapján kiszámolt közös színezeti tengelyekre is. Végül, mutatkozik-e aszortatív párbaállás e 

közös színtengelyek alapján. 

 

2. MÓDSZEREK 

Mindhárom vizsgálat a Pilis-hegységben kiépített erdei odútelepen zajlott, 2003 és 2006 

között. A differenciális allokáció vizsgálatához (1) a kék cinege fészkek elsőként lerakott 

három tojását begyűjtöttük, méretüket lemértük, majd ebből kiszámítottuk a térfogatukat. A 

tojássárgájáráról standard körülmények között készített digitális fotók alapján a Photoshop 

programmal kiszámítottuk a színárnyalatukat (hue), ami a karotinoidkoncentráció 

megbecslésére szolgált. A szülőket fiókaetetés közben megfogtuk, korukat megállapítottuk, 

csüdhosszukat és tömegüket megmértük, majd a fejtető és a mellkas területének standard 

pontjairól tollmintát gyűjtöttünk. Ezekről laboratóriumban USB-spektrométerrel 320-tól 700 

nm-ig terjedő reflektancia spektrumot vettünk fel, ami alapján a következő színváltozókat 

számítottuk ki: fejtetői átlagos reflektancia, fejtetői UV kontraszt, fejtetői relatív UV 

intenzitás és mellkasi relatív sárga intenzitás. 

A széncinegék tollazati jelzéseinek vizsgálatához (2,3) a madarakat a vedlésük után, 

ősszel és a fiókaetetéskor, tavasszal fogtuk meg, majd koruk és morfológiai bélyegeik 

felvétele után egy erre a célra készített dobozban rögzítettük őket, és hasoldalukról digitális 

fotót készítettünk. Végül a fejtető és a mellkas standard pontjairól tollmintákat vettünk. A 

fotókat a hassáv területének számítógépes programmal történő kiszámításához használtuk fel, 

a tollmintákról pedig a kék cinegénél említett spektrométerrel reflektancia spektrumokat 

vettünk fel. Ősszel minden egyedről begyűjtöttünk két meghatározott faroktollat is, hogy a 

rajtuk látható növekedési vonalak szélességéből kiszámítsuk a tollnövekedési rátát. Ezt a 

vedlés alatti kondíció megbecslésére használtuk (ptilokronológia), a jelzések 

kondíciófüggésének vizsgálatához.  

A fejtetőről és a mellkasról származó tollminták reflektancia spektrumaiból 

főkomponens analízissel színezeti főkomponenseket számítottunk ki. Ennek a módszernek az 
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az előnye, hogy a spektrumokban lévő információt néhány főkomponensbe (tengelybe) sűríti, 

továbbá lehetővé teszi az eltérő színekből mért spektrumok alakjában mutatkozó különbségek 

számszerűsítését, amely a hagyományos színjellemzőkkel nem mindig lehetséges, valamint, 

hogy a főkomponensek (a tengelyek) a megmagyarázott varianciahányadot maximalizálják. A 

két tollazati régió információtartalmának vizsgálatához (2) külön főkomponens analízist 

végeztünk a sárga és a fekete tollakra, valamint az őszi és a tavaszi tollmintákra, de együtt 

elemeztük a hímeket és a tojókat. A régiók közös információtartalmának vizsgálatához (3) 

egy analízisbe vittük be a sárga és a fekete tollak spektrumait. Statisztikai módszerként 

általános lineáris modelleket használtunk. 

 

3. EREDMÉNYEK 

A kék cinegéknél (1) a tojássárgája színárnyalata szignifikáns összefüggést mutatott a 

hím tollazati színével (a fejtetői UV kontraszttal) és a költéskezdés időpontjával, illetve a 

tojássárgája tömegével. Ezek az összefüggések azt jelzik, hogy magasabb 

karotinoidkoncentrációjú tojásokat raktak azok a tojók, amelyek telítettebb kék/UV színű 

tollazattal rendelkező hímekkel álltak párba, és amelyek a szezonon belül később kezdtek 

tojást rakni, illetve, hogy alacsonyabb karotinoidkoncentrációjúak voltak a nagyobb 

tojássárgáják. Ki tudtuk zárni, hogy a hím tollazati színével való összefüggést a hím színezet 

és a tojó fenotípusa közötti korreláció okozná.  

A tojásméret pozitív összefüggést mutatott a tojó fejtetői átlagos reflektanciájával, de 

várakozásainkkal ellentétben sem a tojó morfológiai bélyegei, sem a mellkasi tollazat színe 

nem függött össze a tojásminőségbe való befektetéssel. 

A széncinege hímek hassávja a vártnak megfelelően nagyobb volt (2), mint a tojóké, és 

az idősebb madaraké nagyobb volt, mint az egyéveseké. A tollnövekedési rátával azonban 

nem találtunk összefüggést. A tollazati színeket tekintve mind a sárga, mind a fekete tollaknál 

az első főkomponens (PC1) az átlagos reflektanciát jelentette, a második főkomponens (PC2) 

pedig a sárgaságot, illetve az UV reflektancia arányát mutatta. Az őszi és a tavaszi 

főkomponensekből számított súlyok erősen összefüggtek egymással, ami azt jelenti, hogy a 

tollkopás nem befolyásolta az eredményeinket. A sárga PC1 összefüggést mutatott a 

tarzuszhosszal, a sárga PC2 pedig a testtömeggel, de egyik sem függött a tollnövekedési 

rátától. A fejtetői fekete PC1 és PC2 viszont erős összefüggést mutatott a tollnövekedési 

rátával, a fekete PC2 esetében ezen kívül nagy ivari kétalakúságot is találtunk, valamint 

pozitív asszortatív kapcsolatot a tavaszi párok értékei között. 
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A széncinegék mellkasi és fejtetői tollazatának spektrumaiból számolt közös 

főkomponensek (3) az átlagos reflektanciában megmutatkozó varianciát adták vissza, és 

erősen különböztek tavasszal és ősszel. Ez azt jelenti, hogy a két tollazati régió azonos irányú 

reflektancia-varianciája a vedlés után tavaszra eltűnt. Ezért nem ezeket a főkomponenseket 

elemeztük a kondíciófüggés és a párbaállási mintázat szempontjából, hanem új főkomponens 

analízist végeztünk az átlagos reflektanciára standardizált spektrumokon. Az így kapott két 

főkomponens az évszakok között konzisztenciát mutatott. A közös PC1 mindkét évszakban a 

magas és az alacsony hullámhosszak arányát tükrözte mind a fekete fejtető, mind a sárga 

mellkas esetében. Azonban a fejtetői reflektancia hozzájárulása ehhez a főkomponenshez 

őszről tavaszra erőteljesen megnőtt. A PC2 pedig a fekete fejtető esetében erős összefüggést 

mutatott a relatív UV intenzitással, a sárga mellkasi tollazat esetében pedig a sárga szín 

telítettségét tükrözte. A közös PC1 nem, a közös PC2 viszont összefüggött az ivarral és a 

tollnövekedési rátával. Nem mutatkozott a közös PC1-en alapuló asszortatív párbaállási 

mintázat, de ugyanez a közös PC2-re szignifikánsan pozitív volt. 

 

4. AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 

Mivel a tojássárgája színe a karotinoidkoncentrációt tükrözi, eredményeink szerint a kék 

cinege tojók karotinoidbefektetése a tojásokba a párjuk attraktivitásával változik (1), amely 

alátámasztja a differenciális allokáció hipotézisét. Bár eredményeink korrelatív vizsgálatból 

származnak, az alternatív magyarázatokat ki tudtuk zárni. Ezzel tudomásom szerint elsőként 

írtunk le tojásokba irányuló pozitív differenciális karotinoidallokációt szabadon élő madarak 

esetében. A tojássárgája színe és a szülők mellkasi sárgasága között nem találtunk 

összefüggést. E jelleg alapján a differenciális allokáció hiánya nem meglepő, hiszen a rokon 

széncinegénél sem a jelen vizsgálatban (2), sem másokéban nem mutatkozott a mellkasi 

sárgaságban ivari dimorfizmus vagy kondíciófüggés, ezért nem valószínű, hogy ez egy 

szexuálisan szelektált bélyeg. 

A kék cinegék tojásméretét csak a tojó fejtetői fényessége prediktálta: nagyobb tojásokat 

raktak a fényesebb fejtetőjű tojók. Ezek egyúttal korábban is kezdtek költeni, ami arra utal, 

hogy a fejtetői színezet a tojóknál is jelezhet egyedi minőséget. 

Széncinegén végzett vizsgálataink (2) eredményei szerint a fekete fejtetői tollak kis 

fényvisszaverése az UV tartományban információt tartalmaz az ivarról és az egyedi 

minőségről, és szerepe lehet a kölcsönös párválasztásban. Korábbi eredményekkel együtt ez 

azt mutatja, hogy több figyelmet érdemelnek a fekete tollazati régiók spektrális tulajdonságai. 

A széncinege fekete fejtetői reflektanciájának első főkomponense az akromatikus fényességet 



 6 

tükrözte, és a kapott összefüggés szerint a jobb kondíciójú madarak sötétebb fejtetői tollazatot 

növesztettek. Ez az eredmény összhangban van korábbi, más fajok fekete tollazatán végzett 

vizsgálatokkal. A fekete fejtetői PC2 a relatív UV intenzitásnak felelt meg. Az ultraibolya 

tartományban növekvő reflektancia szintén nőtt a vedlés alatti kondíció növekedésével. Mivel 

ez a színjellemző a tollsugarak szivacsos rétegébe juttatott keratin mennyiségével függ össze, 

ezért a vedlés alatti táplálkozás minőségéről nyújthat információt. A fejtetői PC2 alapján 

asszortatív párbaállási mintázatot is kaptunk, amely arra utalhat, hogy ezt a bélyeget mindkét 

ivar használja a párválasztás során.  

Sem a hassáv mérete, sem az azt körülvevő sárga terület színe nem függött össze a 

vedlés alatti kondícióval, viszont jelezték a kort, illetve a testméretet. A hassáv és a mellkasi 

színezet kondíciófüggéséről más populációkon végzett vizsgálatokban vegyes eredményeket 

kaptak, ami a jelen eredményekkel együtt a tollazati díszek populációnként eltérő 

információtartalmára utalhat. A különböző típusú színezeti jelzések megbízhatóságával 

kapcsolatban pedig megerősíthetjük, hogy a karotinoid alapú színek nem feltétlenül jelzik 

jobban a kondíciót, mint a melanin alapúak, és hogy a struktúrszínek különösen megbízható 

indikátorai az egyedi minőségnek. 

A többszörös jelzésekre irányuló szexuális szelekció kontextusában (3) ezen 

eredményeink a többszörös üzenet hipotézist támasztják alá, azaz a kölcsönös párválasztás 

során több, különböző információtartalmú jelzés alapján mérlegelhetnek a széncinegék ebben 

a populációban. Van azonban a jelzéseknek közös tengely mentén elhelyezkedő 

információtartalma is, amely megbízhatóbban vagy hatékonyabban közölhet információt, 

mint a független jelzések, mivel a sárga mellkas és a fekete fejtető spektrumainak közös 

főkomponens analízisével jelentős és évszakok között konzisztens korreláló varianciát is 

kimutattunk e két régió reflektanciájában. Több oka is lehet a különböző hátterű – karotinoid 

és melanin alapú - díszek kifejeződésében mutatkozó korrelációnak. Egyrészt, a tollazat 

mikrostruktúrája egy egyed teljes tollazatában hasonló. Másrészt a melaninok és a 

karotinoidok tollazatba juttatására is hatnak anyagcsere- és fiziológiai kényszerek, illetve 

mindkét pigmenttípus antioxidáns funkciót is betölt. Végül pedig, ha mind a melanin, mind a 

karotinoid alapú színek kifejeződése kondíciófüggő, és mindkettő a fizikai kondíció közös 

fenotípusos vagy genetikai alapját tükrözi, korrelálhat a kifejeződésük mértéke. 

Eredményeink szerint az általános tollszín második főkomponense szignifikáns 

összefüggést mutatott a vedlés alatti kondícióval, ivartól és kortól függetlenül. Tehát a jó 

kondíciójú széncinegék egyaránt magasabb UV visszaverésű tollakat növesztettek a 

fejtetőjükön, és sárgább tollakat a mellkasukon, mint a rosszabb kondíciójúak. Ez a közös 
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színezeti főkomponens ráadásul pozitív összefüggést mutatott a szociális partnerek között, 

ami kölcsönös szexuális szelekcióra utalhat az általános színezet tekintetében, de kísérletes 

megközelítés szükséges a pontos háttérmechanizmus kiderítéséhez. Összefoglalva tehát nem 

zárhatjuk ki, hogy a vizuális jelzéseken alapuló szexuális szelekció több, egymással korreláló 

jelzés kombinációján alapszik, ami a redundáns üzenet hipotézist támasztja alá.  

 

5. A DOLGOZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ CIKKEK 

(1) Szigeti B, Török J, Hegyi G, Rosivall B, Hargitai R, Szöllősi E, and Michl G, 2007. Egg 

quality and parental ornamentation in the blue tit Parus caeruleus. J Avian Biol 38: 

105-112. 

(2) Hegyi G, Szigeti B, Török J,  and Eens M, 2007. Melanin, carotenoid and structural 

plumage ornaments: information content and role in great tits Parus major. J Avian 

Biol 38: 698-708. 

(3) Hegyi G, Szigeti B, Laczi M, Eens M, and Török J, 2008. Correlated variation of colour 

between melanin and carotenoid pigmented plumage areas in great tits. Evol Ecol Res 

10: 559-574. 

 

6. EGYÉB PUBLIKÁCIÓK 

Hargitai R, Török J, Tóth L, Hegyi G, Rosivall B, Szigeti B, and Szöllősi E, 2005. Effects of 

environmental conditions and parental quality on the inter- and intraclutch egg size 

variation in the collared flycatcher (Ficedula albicollis). Auk 122: 509-522.  

Herényi M, Török J, Garamszegi LZ, Hargitai R, Hegyi G, Michl G, Rosivall B, Szigeti B, 

and Szöllősi E, 2004. Másodlagos nemi jellegek és utódszám kapcsolata a hím örvös 

légykapóknál. Állattani Közlemények 89: 31-41. 

Laczi M, Cserepes TM, Hegyi G, Michl G, Szigeti B, and Török J, 2006. A tollazat UV-

reflektanciája és a táplálkozás kapcsolata vízimadaraknál. Állattani Közlemények 91: 

117-126.  

 

 

   

 

 

 


