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1. Bevezetés és célkitűzések 
 

Az egyedek élete során a legfontosabb kérdés, hogy milyen mértékben képesek 

továbbörökíteni genetikai állományukat a következő generációkba, azaz mekkora lesz a 

rátermettségük. Ezt a változót leggyakrabban az egész élettartam alatt elért szaporodási 

sikerrel („lifetime reproductive success” = LRS) jellemzik. A szaporodási siker mérésének 

módja függ a vizsgált rendszertani csoporttól. Madaraknál a populációba visszatérő, 

szaporodóképes utódok, a rekruták száma becsüli legjobban az egyedek genetikai 

hozzájárulását a populációhoz (Brommer et al. 2004). 

 

Az LRS-t két fő komponens határozza meg. Az egyik az éves (szezonális) 

szaporodási siker, a másik az élettartam. Bár az élettartam vagy a szaporodási események 

száma fontos meghatározója lehet az LRS-nek, önmagában a hosszú élet nem elegendő ahhoz, 

hogy egy egyed sikeres legyen. Ezt alátámasztja, hogy sok esetben hiába élnek hosszú ideig, 

egyetlen visszatérő utódjuk sem lesz. 

 

Az éves szaporodási sikert számos tényező befolyásolhatja, amelyek közül fontos 

szerepet játszhat az életkor. Az esetek többségében a siker kezdetben nő a korral (Forslund & 

Pärt 1995), egyes fajoknál azonban éppen fordított a helyzet (Lamprecht 1990). Ez utóbbi 

főleg akkor fordulhat elő, ha számottevő különbség van abban, hogy az egyedek hány éves 

korukban szaporodnak először, és csak a jobb minőségű egyedek képesek arra, hogy ezt már 

fiatal korban megtegyék. 

 

A szezonális élőhelyeken az utódnevelés megfelelő időzítése növelheti a szaporodási 

sikert. Madaraknál a szezon előrehaladtával a siker csökken. A csökkenés okaként a 

táplálékmennyiség fogyását vagy a korán és későn költő madarak, illetve territóriumuk 

közötti minőségbeli különbséget jelölik meg (Verhulst & Nilsson 2008). A túl korai költés 

sem túl kedvező, hiszen kora tavasszal szintén kevés a megszerezhető táplálék, azonban a 

költési siker szezonális csökkenésével foglalkozó munkák többsége ezzel nem foglalkozik. 

 

Az olyan monogám rendszerekben, ahol alkalmi poligínia is előfordul, a hímek úgy 

is növelni tudják szaporodási sikerüket, hogy egy második tojóval is párbaállnak. Azonban, ha 

a rekruták számát vesszük figyelembe, a poligín hímek nem biztos, hogy előnyt élveznek a 
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monogámokkal szemben, hiszen nem tudnak két fészekaljat ugyanolyan intenzíven etetni, 

mint egyet. Ha a hímek kevesebbet etetnek, akkor a fiókák rosszabb kondícióban lesznek 

kirepüléskor, így kisebb arányban térnek vissza a következő években (Lindén et al. 1992). 

 

Az éves szaporodási siker nagyságát az egyedek morfológiai tulajdonságai is 

befolyásolhatják. Fontos szerepe lehet az egyedi minőséget kifejező másodlagos nemi 

jellegeknek. A kifejezettebb nemi jellegeket viselő hímeknek gyakran jobb a szaporodási 

teljesítménye, és a tojók is gyakrabban választják őket, hogy előnyre tegyenek szert saját 

maguk és utódaik számára. 

 

A tojók párválasztása irányító szelekciós nyomást gyakorol a hímek ivari jelzéseire. 

Ugyanakkor hat a hímek ezen ivari jelzésekkel összefüggő olyan tulajdonságaira is, amelyek 

nagy rátermettséget biztosítanak az adott környezetben. Az egyedek párpreferenciájának 

különbségeivel ez ideig kevesen foglalkoztak, és ez igaz a párválasztás öröklődésére is. Ennek 

oka részben az, hogy a párpreferenciát számos olyan belső tényező befolyásolja, amelyet 

nehéz vizsgálni, ráadásul a valódi párpreferencia sokszor nem fejeződik ki különböző 

környezeti kényszerek következtében. A párpreferencia örökölhetőségének becslését 

befolyásolhatja a költési tapasztalat. A tapasztalt tojók könnyebben választanak számukra 

alkalmas területet, ezért valószínű, hogy több idejük van a potenciális párok között válogatni, 

de a tapasztalat megkönnyítheti a hímek közötti különbségtételt is. 

 

 

Dolgozatomban az örvös légykapók szaporodási sikerének, az egyik legfontosabb 

rátermettség-komponensnek meghatározó tényezőit próbáltam feltárni. A következő 

kérdésekre kerestem választ: 

 

1. Mi határozhatja meg a hím örvös légykapók éves szaporodási sikerét? A számos ható 

tényezőből többet is belevettem az analízisekbe. Ezek az életkor, a költés kezdete, a testméret, 

a homlokfolt nagysága és a poligínia. Mivel egy korábbi tanulmány kimutatta, hogy a 

környezeti körülmények igen változók a kutatási területen, és ez jelentősen befolyásolja a 

légykapók szaporodását (Török et al. 2004), vizsgáltam az év minőségének hatását is. Az 

évminőséget az elérhető táplálék mennyiségével becsültem. A szaporodási sikert a rekruták 

számával jellemeztem. 
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2. Befolyásolja-e az eredményeket, ha a szaporodási siker kifejezésére a következő generáció 

szaporodásához legközelebb álló rekrutaszám helyett az időben legelső mérőszámot, a 

lerakott tojások számát használom? Különböznek-e a tojásszámra ható változók a rekruták 

számát befolyásolóktól? 

 

3. Mi befolyásolja a légykapó hímek LRS-ét? Ugyanazokat a változókat vizsgáltam, mint az 

éves sikernél, kivéve az életkort, amely az egész élettartam esetében nem értelmezhető, 

valamint a költéskezdést, amelynek egyeden belüli repetabilitása nagyon alacsony volt az 

évek között. Belevettem viszont az analízisekbe az élettartamot, amely az LRS egyik fő 

komponense. 

 

4. A légykapó hímek homlokfoltja a szaporodási sikerre potenciálisan hatást gyakorló 

tényezők egyike. A nagyobb homlokfoltú hímek sikerének egyik fontos feltétele, hogy a tojók 

előnyben részesítsék őket kis homlokfoltú társaikkal szemben. Feltételezhetjük, hogy egy 

ivari jelzés esetében a tojók preferenciája öröklődik, de vajon igaz-e ez az örvös légykapók 

homlokfoltjára is? Mivel a preferencia kifejeződését számos tényező befolyásolhatja, 

dolgozatomban arra is választ kerestem, van-e ebben szerepe a költési tapasztalatnak. 

 

 

2. Módszerek 
 

2.1 A vizsgált populáció és terepi módszerek 

A kutatást a Duna–Ipoly Nemzeti Park területén, a Visegrádi-hegységben végeztük, 

Pilisszentlászlótól 2-3 km-re keletre. Ezen a helyen 1981-től szakaszosan közel 800 költőodú 

lett kihelyezve egymástól átlagosan 20-30 m távolságra. A vizsgálatok alanya az örvös 

légykapó volt, amely a közép- és dél-európai lombos erdők jellegzetes, odúban fészkelő, 

rovarevő, vonuló énekesmadara. Ez a madárfaj ideális alanya a hosszú távú vizsgálatoknak, 

mivel a természetes odúknál jobban kedveli a mesterséges költőodúkat, könnyű megfogni a 

fiókaetetési periódusban, nagy az egyedek költési területhűsége, és utódaik viszonylag nagy 

arányban térnek vissza a költőterületre. A hímek homlokán lévő fehér folt fontos, ivari 

jelzésként szolgáló bélyeg. Egy svéd populációban kimutatták, hogy nagysága jól jelzi a 

hímek fenotípusos minőségét (Gustafsson et al. 1995), és a pilisi populációban is, bár 

látszólag kisebb a jelentősége, egyértelműen ivari jelzésnek tekinthető (Hegyi et al. 2010). 
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Az odúkat rendszeresen ellenőrizve a fészkelési idő alatt végigkövettük az egyes 

párok költését a fészeképítéstől kezdve a fiókák kirepüléséig. A szülőmadarakat megfogtuk, 

és szükség esetén meggyűrűztük. A fiókák lábára is gyűrűt raktunk, legkorábban 7-8 napos 

korukban. Minden tojónál és hímnél lemértük a csüd hosszát (tolómérő segítségével, 0,1 mm-

es pontossággal), mivel ez a legkönnyebben mérhető olyan bélyeg, amelyből az állatok 

nagyságára lehet következtetni. Meghatároztuk a hímek homlokfoltjának nagyságát is úgy, 

hogy a folt legnagyobb magasságát, illetve legnagyobb szélességét mértük 0,1 mm-es 

pontossággal (szintén tolómérővel), és ezeket összeszoroztuk. Az egyedek korát a gyűrűzési 

adatok alapján állapítottuk meg, vagy ha ez nem volt lehetséges, akkor a tollazat színezetéből 

következtettünk rá. Az örvös légykapó elsősorban monogám madár, de kis arányban (5,7 %) 

poligínia is előfordul. Poligínnek akkor tekintettünk egy hímet, ha az két fészeknél is meg lett 

fogva a fiókaetetési időszakban, tehát két fészekről is gondoskodott. 

 

Az éves szaporodási sikerrel kapcsolatos vizsgálatokban az éveket két csoportra 

osztottuk: jó és rossz évekre. A felosztás a lepkehernyók mennyisége alapján történt, mivel 

ezek az állatok nagyon fontos szerepet játszanak a légykapók és fiókáik tavaszi táplálékában. 

A hernyóállomány nagyságát a fákról lehulló ürülék mennyiségéből lehet a legkönnyebben 

meghatározni (Zandt et al. 1990). Ez május elején éri el csúcspontját, előtte növekvő, utána 

csökkenő tendenciát mutat. Összesen 15 darab, egyenként 0,25 m2 területű gyűjtő volt 

kihelyezve a terület három pontján, melyeknek ürítése 3-6 naponta történt. A minták tömege 

alapján jó évnek vettük azokat az éveket, amelyekben a hernyóürülék mennyisége a csúcs 

körüli két hétben az átlagnál nagyobb volt, rossz évnek pedig, ahol az átlagnál kisebb. 

 

2.2 Statisztikai módszerek 

Az éves rekrutaszám vizsgálatakor az adatelemzéshez általánosított lineáris 

modelleket (restricted maximum likelihood paraméterbecslési eljárás (REML) és Poisson 

hibaeloszlás), míg a tojásszám esetében általános lineáris kevert (mixed) modelleket 

használtunk. A modelleket a SAS 9.1 program segítségével analizáltuk. 

Az LRS adatok elemzéséhez általánosított lineáris modelleket használtunk (Poisson 

hibaeloszlás, log transzformáció). Az éves átlagos rekrutaszám (az egész élettartam alatt 

produkált rekruták száma osztva a költési élettartammal) vizsgálatakor nemparametrikus 

statisztikai módszereket alkalmaztunk (Spearman-rangkorreláció, Mann-Whitney U-teszt). A 

számításokat a Statistica 5.5 programcsomaggal végeztük el. Az egyedek költési élettartama 

azoknak az éveknek a száma, amikor potenciális költő madárként meg lettek fogva. 
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A tojók párpreferenciája és a költési tapasztalat vizsgálatakor az ASReml2 (VSN 

International) program segítségével ún. animal modelleket illesztettünk az adatokra. A 

random faktorok szignifikanciájának megállapításához likelihood ratio tesztet (LRT; teljes és 

redukált modellek összevetése), a fix faktorokéhoz feltételes Wald F-tesztet használtunk. 

 

 

3. Az eredmények és értékelésük 
 

3.1 Költéskezdés 

Azok a madarak, amelyek későn kezdtek költeni a szezon során, nagyon kevés 

rekrutát produkáltak, ugyanakkor a legkorábban kezdők sikere sem volt túl nagy. Azok 

a fészkek voltak a legsikeresebbek, amelyekben a tojó az éves medián körül rakta le első 

tojását. A tojásszám ugyanakkor folyamatosan csökkent az egész költési időszak során. 

A korán költők sikere sokszor nagyobb, mint a későn költőké. Ennek oka lehet 

például, hogy a költési időszak során csökken a táplálék mennyisége, romlik a fellelhető 

szabad területek minősége, vagy hogy a kirepült fiókáknak egyre kevesebb idejük van 

felkészülni a vonulásra. A késői költéskezdéssel szemben a túl korai kezdés hátrányai sokkal 

kisebb figyelmet kapnak, pedig a zord időjárás a költési szezon elején költséges lehet a 

madarak számára, és a tojásképzéshez szükséges táplálék mennyiségét is korlátozhatja. 

A szaporodási siker polinomiális változása több ok következtében is kialakulhatott. 

Egyrészt feltehető, hogy létezik egy optimális időablak, amikor a legkifizetődőbb elkezdeni a 

költést. A madarak többsége ekkor kezdi el lerakni tojásait, azonban mindig vannak ennél 

korábban vagy később költő egyedek. Egy másik magyarázat, ha a környezeti körülmények 

évek közötti változása váltakozó szelekciós nyomás alatt tartja a költéskezdést. Más szóval, az 

egyik évben a korai, a másikban a későbbi költés előnyösebb. Végezetül, polinomiális 

mintázat akkor is kialakulhat, ha az egyedek fajtársaikkal szinkrón költenek. A pilisi 

légykapó-populáció esetében azonban ez nem túl valószínű, mivel a nagyobb egyedsűrűség 

negatívan befolyásolja a kelési és kirepülési sikert (Török & Tóth 1988). 

A tojások számának csökkenése, akárcsak a rekruták esetében, főként a környezeti 

változók szezonális változásával vagy a későn fészkelő madarak rosszabb minőségével 

magyarázható. A rekrutaszámmal ellentétben a korai költők tojásszámát nem csökkentik 

kedvezőtlen körülmények. Ha hideg van vagy kevés a táplálék, akkor a madarak egyszerűen 

nem kezdik el a költést, vagy kihagynak néhány napot a tojásrakásban. 
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3.2 Évminőség 

A madarak jó években nagyobb fészekaljjal rendelkeztek, rekrutáik száma 

ugyanakkor nem tért el a különböző évtípusokban. 

A különbség egyáltalán nem meglepő, hiszen a tojások lerakása és az utódok 

visszatérése közötti időben számos tényező hathat, amely befolyásolhatja utóbbi mértékét. Az 

évek minőségének meghatározása a hernyócsúcs körüli két hét alapján történt, amely részben 

átfed a légykapók tojásrakásának időszakával. Mindezek alapján a tojók valószínűleg az 

aktuális táplálékmennyiséget figyelembe véve döntik el, hogy hány tojást raknak, és nem 

igazítják a fészekalj méretét a fiókanevelés alatt várható táplálékellátottsághoz, mivel nem 

tudják előre megbecsülni az akkori táplálékviszonyokat (lásd még: Török et al. 2004). A 

fiókaetetés körülményeit ugyanis a tojásrakás utáni időjárás jelentősen befolyásolhatja. Mivel 

a fiókák fejlődése és kirepüléskor elért kondíciójuk hatással lehet a visszatérés 

valószínűségére (Lindén et al. 1992), ez is eredményezheti a rekrutaszám és az évek minősége 

közötti kapcsolat hiányát. 

 

3.3 Poligínia 

A poligíniának csak jó táplálékellátottságú években volt hatása az éves 

szaporodási sikerre, és nem befolyásolta az LRS-t sem. Bár önmagában vizsgálva 

pozitívan korrelált az egész élettartam alatt produkált rekruták számával, ez csak a 

költési élettartammal való szoros kapcsolatából következett. 

Mindez rámutat arra, hogy ha a státusz kapcsolatban van az élettartammal, akkor a 

poligínia előfordulása és az LRS közötti pozitív kapcsolat semmit nem mond a poligínia 

szaporodási sikerre gyakorolt hatásáról. Az eredmények felvetik azt a kérdést, hogy vajon 

adaptív-e a hímek számára poligín párkapcsolatot létrehozni. Lehetséges, hogy a poligínia 

jelenleg nem adaptív, és a ráható nettó szelekciós nyomás meglehetősen alacsony. Ezzel 

összecseng, hogy mivel a poligín hímek életük legnagyobb részét monogámként élik le, az 

éves szinten szerzett nyereség még kisebb lesz, ha az egész élettartamot nézzük. Vizsgálataink 

szerint azonban a poligín hímek éves szinten sem sikeresebbek, ugyanakkor szignifikáns 

interakciót lehetett kimutatni az évminőség és a poligínia között. Jó táplálékellátottságú 

években előnyös volt két tojóval párbaállni, míg rossz években a poligín hímek előnye 

lecsökkent, és sikerük hasonló lett a monogámokéhoz. A kapott eredmények alapján azt 

feltételezhetjük, hogy a poligínek csak akkor produkálnak több rekrutát, mint a monogámok, 

ha sok a táplálék, de a hímek minden évben megpróbálnak két tojóval párbaállni, mivel a 

költési szezon elején nem tudják megbecsülni a fiókanevelés alatti táplálékmennyiséget. 
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Természetesen a poligín hímek olyan előnyt is szerezhetnek, amelyet nem tudtunk vizsgálni, 

és amely teljesen független a táplálékellátottságtól (például páron kívüli párosodásokban való 

részvétel). 

 

3.4 Költési élettartam 

A költési élettartam pozitívan befolyásolta a hímek LRS-ét, és összefüggésben 

volt az átlagos éves rekrutaszámmal is. Emellett a hosszabb élettartamú hímek között 

kisebb volt azok aránya, amelyek egyáltalán nem produkáltak egyetlen rekrutát sem. 

Azoknál a fajoknál, amelyek egynél többször költenek, a költési élettartam gyakran 

az egyik legfontosabb meghatározója az LRS-nek. Azonban a költési élettartam az átlagos 

éves utódszámot is pozitívan befolyásolta. Ez azt jelenti, hogy a hosszabb életű madarak 

nagyobb LRS-t értek el, mint ami a költéseik számából következne. A hosszú költési 

élettartamú egyedek jobb szaporodási teljesítménye származhat abból, hogy ahogy 

öregszenek, utódnevelési képességük egyre jobb lesz, míg ezt a tapasztalatot a rövidebb 

életűek nem tudják megszerezni. Egy másik magyarázat a kapott eredményekre, hogy csak 

adott genetikai vagy fenotípusos tulajdonsággal rendelkező egyedek képesek megérni egy 

bizonyos kort. Ezek az egyedek jobban elviselik a szaporodás költségeit, és életkoruktól 

függetlenül tudnak nagy sikert elérni. Az utóbbi magyarázat sokkal inkább összeegyeztethető 

az eredményekkel, mint a növekvő tapasztalat, mivel az egyedek jelentős része egyetlen 

visszatérő utóddal sem rendelkezik annak ellenére, hogy élete során többször is költ. 

 

3.5 Életkor 

A hímek életkora nem befolyásolta rekrutáik számát, pozitív hatással volt 

viszont a fészekben lévő tojások számára. Az egyéves hímeknek kevesebb tojása volt, 

míg a többi korkategória között nem volt különbség. 

Az itt kapott eredmény ellentétes azzal, amelyet a legtöbb esetben kimutattak, vagyis 

hogy az éves szaporodási siker nő az életkorral (Forslund & Pärt 1995). Elképzelhető, hogy 

bár mindegyik egyed törekszik arra, hogy már fiatalabb korban költsön, ez csak a jó 

minőségűeknek sikerül. Ez igaz lehet a pilisi örvös légykapókra is, mivel a hímek majdnem 

kétharmada csak kétéves korában költ először. Az egyéves költők jobb minősége 

ellensúlyozhatja az idősebb költők költési tapasztalatát, és így az egyévesek hasonló (vagy 

akár nagyobb) sikert érhetnek el, mint az idősebb egyedek. 

A kor éves szaporodási sikerre gyakorolt hatásának hiánya magyarázható azzal is, ha 

a tojók kompenzálják egyéves párjuk tapasztalatlanságát akár úgy, hogy többet etetnek, akár 
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úgy, hogy bizonyos fontos összetevőkből (tápanyagok, hormonok, antitestek) többet juttatnak 

a tojásokba. Reakciójuk megnyilvánulhat abban is, hogy kevesebb tojást raknak, így 

kevesebb, de jobb kondícióban lévő fiókájuk lesz kirepüléskor. Ezeknek az utódoknak 

nagyobb esélyük van visszatérni költeni (Lindén et al. 1992), így a tojásszámbeli különbségek 

a rekrutaszámban már nem jelentkeznek. Ezt a magyarázatot erősíti, hogy az egyéves hímek 

fészekalja kisebb volt, mint az idősebbeké. 

 

3.6 Homlokfolt, a tojók párpreferenciája és a költési tapasztalat 

A homlokfoltnagyság nem hatott sem éves szinten, sem az egész élettartam 

szintjén sőt, a fészekalj méretével sem állt kapcsolatban. 

Ez összecseng azokkal a populáción korábban végzett vizsgálatokkal, melyek szerint 

a bélyeg csak gyengén jelzi az egyedek fenotípusos minőségét (Hegyi et al. 2006). A 

homlokfolthatás hiányának egyik oka lehet, hogy a bélyeg és a szaporodási siker kapcsolata 

változik a költési szezon során, vagy a nagy homlokfolttal rendelkező hímek csak bizonyos 

években sikeresebbek, de az évminőségbeli különbségek miatt ez nem mutatkozik meg. 

Azonban a homlokfoltnagyság egyik vizsgált változóval sem állt interakcióban. Lehetséges, 

hogy a nagy homlokfoltú hímek nagyobb szaporodási sikere csak kisebb térléptékben (pl. 

telepekre bontva) vizsgálva mutatható ki (lásd párpreferenciával kapcsolatos vizsgálatok), 

viszont mi az egész területet egy egységként kezeltük. Elképzelhető az is, hogy a nagy 

homlokfolt előnye csak a páron kívüli párosodások révén észlelhető, pl. ha a nagy 

homlokfoltú hímeknek több olyan fiókájuk van más fészkekben, amely visszatér költeni. 

 

A tojók párpreferenciájának örökölhetősége igen alacsony volt. A költési 

tapasztalat nem befolyásolta kifejeződését, míg a költéskezdésre jelentős hatással bírt: a 

tapasztalatlan tojók sokkal később rakták le tojásaikat, mint a tapasztalt egyedek. A 

tojásszám is nőtt mind a tapasztalattal, mind az életkorral. Úgy néz ki, hogy a térbeli és 

időbeli kényszerek sokkal inkább meghatározók a párpreferencia kifejeződésében. 

Kétféle magyarázat is adódik arra, hogy a párpreferenciában rejlő additív genetikai 

különbségek kifejeződése miért nem nő a költési tapasztalattal. Az egyik, hogy a tapasztalat 

hiánya nem korlátozza a vele született preferencia kifejeződését. Ez kevéssé valószínű, hiszen 

a tapasztalatlan csoport esetében a párbaállásra minden bizonnyal időbeli kényszer hat. A 

másik magyarázat a tapasztalat hatásának hiányára, hogy a pár homlokfoltja nem jó 

mérőszáma a preferenciának. 
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A pár díszének kifejezettsége csak akkor tükrözi a tojó preferenciáját, ha a tojók „azt 

kapják, amit szeretnének”, a természetben azonban a párválasztást számos tényező korlátozza. 

Korlátozó tényező lehet annak az időbeli változása, hogy milyen díszű hímek érhetők el, a 

hímek díszességének térbeli eloszlása, a hímekért folytatott küzdelem vagy a tojók minősége. 

Úgy tűnik, a mi populációnkban ezek közül mindegyik jelen van. A tojók párjának 

díszítettsége időbeli és térbeli kényszer alatt áll. Az elérhető hímek térben és időben nem 

véletlenszerűen oszlanak el, emellett ha egy tapasztalt és egy tapasztalatlan tojót ugyanazon a 

területen vagy ugyanabban az évben vizsgálunk, párjuk homlokfoltja hasonló lesz. 

Előfordulhat, hogy ezek az időbeli és térbeli kényszerek nemcsak a homlokfoltok eloszlását 

befolyásolják, hanem az erre a bélyegre vonatkozó más, funkcionálisan független hatások 

kimutathatóságát is korlátozzák. Valószínűsíthető, hogy a pilisi populációban a pár 

díszítettsége nem túl jó mérőszáma a párpreferenciának, és emiatt nehéz örökölhetőségének, 

valamint a tapasztalattal való kapcsolatának értelmezése. 
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