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1 Bevezetés és célkitűzések 
 

A szignalizáció során az olyan vizuális, akusztikus vagy olfaktórikus jellegek és 

viselkedési formák, amelyek előnyösek lehetnek az intra- és/vagy interszexuális szelekció 

során, a fenotípusos kondíciót, illetve a szociális vagy reproduktív státuszt jelző szignálokként 

működhetnek (Andersson 1994). 

 Az ilyen másodlagos nemi jellegek alapján az azonos ivarú egyedek megbecsülhetik a 

vetélytárssal való versengés kimenetét, és elkerülhetik a költséges összecsapást, valamint 

csökkenthetik a sérülés valószínűségét és az ilyenkor megemelkedő predációs kockázatot 

(Rohwer 1975). A nőstények a hím bélyeg becslése alapján információt nyerhetnek a hímmel 

való párzásból származó közvetlen (pl. territórium minőség, etetés) vagy közvetett (pl. hím 

genetikai minősége) előnyökről (Andersson 1994).  

Az ivari jelzések őszintén jelezhetik az egyedi minőséget, amennyiben a kialakításuk 

és/vagy fenntartásuk költséges, és csak a jobb minőségű egyedek képesek intenzíven 

kialakítani őket (Zahavi 1975, Grafen 1990). A pigment alapú és a strukturális színek 

különböző, eltérő energetikai igényű folyamatok során jönnek létre, amelyeknek eltérő 

költségvonzatai lehetnek, ezért az egyedi minőség különféle aspektusairól nyújthatnak 

információt. 

A struktúrszínezet létrehozásában nem játszanak szerepet pigmentek, így 

kialakításukat sokáig nem tekintették energetikailag költségesnek. A legújabb tanulmányok 

szerint a struktúrszínezet kialakítása és fenntartása a pigment-alapú színezetéhez hasonló 

költségekkel bírhat (Kemp 2008).  

Az egyedek jelenlegi, valamint a jövőbeli szaporodása és túlélése között negatív 

kapcsolat áll fenn, mivel minden jelenbéli szaporodás költséget jelent, ami csökkenti a 

jövőbeli szaporodás valószínűségét, valamint a szaporodó egyed túlélését (Williams 1966). 

Ezért a nőstények a saját reprodukciós ráfordításukat az utódok minőségének és létrehozásuk 

költségeinek, valamint a jövőbeli, potenciális utódok várható minőségének megfelelően teszik 

meg (Trivers 1972). Az attraktív hímmel való párzás közvetett és közvetlen előnyei, valamint 

az öröklődésük mértéke  nagyban befolyásolja az utódminőséget, ami a többször szaporodó 

fajoknál differenciális allokációhoz vezet a partner minőségének függvényében. A pozitív 

differenciális allokáció  (Burley 1988) esetén a nősténynek inkább a jelenlegi szaporodási 

partnerük attraktvitása alapján allokálnak, és a vonzóbb partner utódaiba több energiát 
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fektetnek. A kompenzációs stratégia (Gowaty 2008) akkor alakulhat ki, ha a nősténynek nincs 

lehetősége választani a szaporodó partnerek közül, és kénytelen a nem preferált hímmel 

párosodni. Ebben az esetben a nősténynek a rosszabb minőségű partnertől származó utódok 

létrehozásába érdemes többet invesztálni, ezzel kompenzálva az utódok rosszabb minőségét.  

Az értekezésben négy különböző aspektusból vizsgáltam az UV-színezet szerepét a 

zöld gyík szaporodási mintázatainak létrejöttében és az anyai befektetésének alakulásában. 

Ennek során manipulatív kísérletekben teszteltem a szignál potenciális szerepét a nőstények 

párválasztási preferenciájában, valamint a hím-hím versengésben. Ezután szintén kísérletes 

megközelítést alkalmazva vizsgáltam az UV-színezetre ható környezeti/energetikai 

kényszerek hatását. Végül, kísérletesen teszteltem a zöld gyík nőstények reproduktív 

allokációjának mértékét a hím UV-színezet, mint szexuálisan szelektált bélyeg függvényében. 

 

1.1 Párválasztási preferencia 

Kísérletes megközelítést alkalmazva arra kerestem a választ, hogy a zöld gyík 

nőstények különbséget tesznek-e a hímek között a szaporodási időszak alatt viselt UV-

színezetbéli különbségük alapján. Annak érdekében, hogy az UV-színezet szerepét más, 

általam nem vizsgált, de az UV-színezettel potenciálisan összefüggő bélyegtől függetlenül 

vizsgálhassam, manipuláltam a hímek UV reflektanciáját. Morfológiailag karaktereikben 

szisztematikusan nem különböző, de eltérő UV-színezetű hímeket kínáltam fel a nőstények 

számára. Azt a hipotézist kívántam tesztelni, mely szerint az UV-színezet a nőstények 

preferenciájának alapul szolgáló bélyeg lehet, és kifejezettsége alakíthatja a párválasztási 

preferencia alakulását. 

 

1.2 Hím-hím versengés 

Morfológiailag szisztematikusan nem különböző hímek mesterségesen (és 

véletlenszerűen) kialakított UV-színezetbeli különbségének hatását vizsgáltam egy klasszikus 

versengéses tesztben, ahol a manipulált ivari jelzésű hímek agresszív interakciója során 

azonosítottam a győzteseket és veszteseket. Arra kerestem a választ,vajon az UV színezetbéli 

különbség prediktálja-e a hím-hím versengés kimenetét. A színezeti jelzés inter- és 

intraszexuális szelekcióban betöltött szerepének egyidejű, kísérletes vizsgálatával, és az 

eredmények összevetésével igyekeztem a lehetséges színezeti szignál kialakulását 

potenciálisan magyarázó evolúciós elméletekre következtetni. 

 

1.3 Színfejlődés 
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 Az UV-színezeti bélyegekkel költségvonzatai alig ismertek, ektoterm gerinceseket 

vizsgáló kísérleteket még nem végeztek. Két alapvetően fontos környezeti tényező 

(táplálékellátottság és hőmérséklet) hatását vizsgáltam az UV-színezet évenkénti 

kialakulására. Kísérletemben arra a kérdésre kerestem a választ, vajon a zöld gyík strukturális 

nászszínezetének kialakulását befolyásolja-e (i) a rendelkezésre álló táplálék mennyisége, (ii) 

az az idő, amit az egyedek az optimális magas testhőmérséklet fenntartása mellett tölthetnek, 

illetve (iii) ezen faktorok kölcsönhatása? 

 

1.4 Anyai befektetés 

 Kísérletemben a hímek természetes ivari bélyegét manipuláltam. Az így 

előállított eltérő minőségű hímeket ajánlottam fel választásra a nőstényeknek, és 

azonosítottam a preferált és nem preferált hímeket. Ezután a preferált és nem preferált 

hímekkel pároztattam a nőstényeket, majd az eltérő preferencia-státuszú (preferált/ nem 

preferált) hímektől származó fészekaljak jellemzőit hasonlítottam össze. Arra a kérdésre 

kerestem a választ, vajon különbözik-e az anyai befektetés mértéke a legalapvetőbb 

reprodukciós ráfordítások (fészekaljméret és a tojástömeg) tekintetében a preferált és nem 

preferált hímektől származó fészekaljak esetén? 

2 Módszerek 

2.1 A vizsgált faj 

A zöld gyík hazánk legnagyobb testű gyíkfaja (orrcsúcs-kloáka hossz [SVL]= 80–120 

mm) egész Magyarországon elterjedt. A nászruhás hímek a szaporodási időszakban élénk, 

búzakék torokfoltot viselnek, mely jelentős UV reflektanciát mutat (pl. Václav et al. 2007). 

 

2.2 Általános módszerek 

Közvetlenül a tavaszi ébredés után (április elején) a hímek torka szürkésfehér, amely a 

nászidőszak kezdetére fokozatosan egyre intenzívebb kékké válik, intenzitásának maximumát 

a szaporodási időszak során éri el, majd júliusban fakulni kezd, és szeptember végére ismét 

teljesen kiszürkül. Ugyan az UV-színezet intenzitásának év közbeni alakulásáról csupán 

korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre adatok, ezek arra utalnak, hogy a torokfolt 

UV-komponense - mint szintén strukturális színezet - a kék színhez hasonlóan változik az év 

során. 

Az egyes kísérleteket 2007 2009 és 2011 április-májusában végeztem. Az egyes 

években a kísérletekhez szükséges egyedeket maximum hat nap alatt fogtam meg, ezzel 
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csökkentve a fogságban töltött időbeli különbségeket. A nőstények megtermékenyítetlenségét 

a “párzási sebhelyek” hiánya alapján ellenőriztem. A színfejlődéses kísérletekben résztvevő 

állatokat négy nap alatt gyűjtöttem össze, hogy a kísérleti periódus előtt fogságban töltött idő  

(illetve valójában az ezalatti ad libitum táplálás) ne befolyásolja a kiindulási színezetet az 

egyes kezelési csoportokban. 

 

2.3 Kísérletek 

2.3.1 Párválasztási preferencia 

A nőstények párválasztásának vizsgálata során manipuláltam a hímek 

nászszínezetének UV-komponensét, és teszteltem a nőstények preferenciáját a manipulált 

bélyegre. A 40 befogott hímből olyan párokat állítottam elő, amelyeknek tagjai között a 

maximális SVL-beli eltérés 2 mm volt. Annak érdekében, hogy tesztelni tudjam, a manipulált 

bélyegnek vajon van-e szerepe a párválasztásban, függetlenül egyéb, az UV-színezettel 

összefüggő, általunk ismeretlen jellemzőtől, manipuláltam a hímek torokfoltjának UV 

reflektanciáját. A tesztekhez egy speciális arénát használtam, amelyben a nőstény láthatja a 

felkínált hímeket, és az egyes hímeknek megfelelő térrészekben, vagy a semleges területen 

tartózkodhat (LeBas & Marshall 2000). A nőstény pozícióját 10 percenként rögzítettem 8 órán 

keresztül, ami 48 adatfelvételt eredményezett tesztenként. 

 

2.3.2 Hímversengés 

A hímpárok kialakítása a párválasztásos kísérleteknél leírtakkal megegyező módon 

történt.  A hímeket véletlenszerűen jelöltem ki UV-redukált és kontroll hímeknek. A kontroll 

hímeket csak zsírral, az UV-redukált hímeket zsírba kevert UV csökkentő szerrel kezeltem.  

A kísérleteket speciális, kivehető felezőfallal ellátott arénákban végeztem. A kísérlet 

megkezdése előtt a hímeket véletlenszerűen kiválasztott térfélre helyeztem, és 10 percig 

nyugalomban hagytam. Miután felemeltem a válaszfalat, rögzítettem a hímek viselkedését, és 

a versengés kimenetét. A hímek agresszív interakciója során  (az ellenfél megközelítése ívelt 

háttal, lehajtott fejjel és felfújt torokkal) a nyertest és a vsztest azonosítottam. 

  

2.3.3 Színfejlődés 

Kétféle kezelést hatását vizsgáltam a színezet kifejlődésére faktoriális elrendezésben. 

A “sok táplálék” kezelés során a hímeknek 10 ml vitaminporba forgatott lisztkukacot adtam 

naponta háromszor (ad libitum táplálás). A „kevés táplálék” kezelés során csupán 2 ml 

vitaminporba forgatott lisztkukacot ajánlottam fel a hímeknek naponta háromszor. A táplálék 
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kezelés mellett kétféle hőmérsékleti kezelést is alkalmaztam. A „magas hőmérséklet” kezelés 

során a fűtőberendezés naponta tíz órán keresztül működött,  míg az „alacsony hőmérsékleti” 

csoportban csak öt órán keresztül (29,2 °C). Minden egyednek kétszer mértem meg a tömegét 

illetve a reflektancia spektrumát, a közvetlenül a kísérlet megkezdése előtt (kiindulási), illetve 

a kísérlet után (végső). 

 

2.3.4 Anyai befektetés 

Összesen 35 nőstény preferenciáját teszteltem, a párválasztásos kísérletekkel azonos 

módszerrel és eszközökkel. A kísérletek érvényességét a párválasztási preferencia vizsgálata 

során alkalmazott kritériumok alapján bíráltam. A preferált és nem preferált hímek 

azonosítása után a preferenciát mutató nőstények (N = 32) egyik felét a preferált hímmel, a 

másik felét a nem preferált hímmel közös terráriumba helyeztem. Itt együtt tartottam a hímet 

és a nőstényt, amíg az utóbbin meg nem jelentek a párzási sebhelyek (ez 1-2 napot vett 

igénybe), amikorra a párzás nagy valószínűséggel megtörtént. Miután a nőstényeken 

megjelentek a párzási sérülések, a hímeket eltávolítottam a nőstények terráriumából. A 

nőstényeket a vemhesség alatt a tojásrakás időpontjáig fogságban tartottam. Minden nőstény 

esetében feljegyeztem a fészekaljban található tojások számát (fészekalj méret), és 

valamennyi tojásnak megmértem a tömegét. 

 

2.4 Statisztikai módszerek 

A párválasztási preferencia, a hím-hím versengés és az anyai befektetés vizsgálatánál 

páros t-próbával teszteltem, hogy a hímpárok tagjai szisztematikusan eltérnek-e valamely 

morfológiai jellemzőben (SVL, testtömeg, fejméret PC) vagy színjellemzőben a kezelést 

megelőzően. Szintán páros t-próbával teszteltem, hogy miben térnek el a kezelés után, illetve 

hogy a nőstények melyik hímet preferálták. Ez utóbbit Wilcoxon matched pairs teszttel is 

vizsgáltam.  GLM-ek segítségével teszteltem, hogy hatásos volt-e az UV csökkentése a 

párválasztási preferencia és a hím-hím versengés esetében, valamint hogy a táplálék és 

hőmérséklet kezelések hogyan hatottak a színfejlődéses vizsgálatban, illetve, hogy mely 

szülői tuadonságok befolyásolják a fészekalj-méretet. GLMM-et használtam az egyedi 

tojástömeg és a preferencia, valamint a szülői tulajdonságok kapcsolatának felderítésére. 

3 Eredmények és értékelésük 

3.1 Párválasztási preferencia 
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Eredményeim szerint az UV-színezetnek mind a nőstények párválasztásában, mind 

pedig a hím-hím versengésben fontos szerepe van. A párválasztás során a receptív, de még 

nem párzott nőstény zöld gyíkok gyakrabban tartózkodtak azon hímeknek a közelében, 

amelyek magasabb relatív UV intenzitású torokfoltot viseltek a kísérletesen redukált UV-

színezetű hímek ellenében. Az intenzív UV-reflektancia egyaránt jelezheti (1) a hím 

minőségét (ez nemcsak a genetikai minőség lehet, de pl. egészségi állapot is) vagy (2) a hím 

által használt territórium minőségét. 

A strukturális színezeti bélyegek költségességére csak az utóbbi időben találtak 

bizonyítékot, például hogy kondíciófüggő lehet, és jelentős költségek kapcsolódhatnak a 

kialakításához és fenntartásához (Olsson 1993), és hogy hatással lehet rá a parazita telítettség 

(Molnár et al. 2012). Ezek az összefüggések arra engednek következtetni, hogy a strukturális 

torokszínezet az egészségi állapot jelzésére alkalmas lehet. 

 

3.2 Hím-hím versengés 

A csökkentett UV reflektanciájú torokfoltot viselő zöld gyík hímek nagyobb 

valószínűséggel kerültek ki vesztesként a küzdelmekből, mint a kontroll hímek. A manipulált 

UV-színezet a versengésbeli sikerességet 88 %-os valószínűséggel prediktálta, ezért 

elmondható, hogy a torokfolt UV reflektanciája hím minőségjelző szignálként funkcionál a 

zöld gyíknál. A státusz szignálok lehetőséget teremtenek arra, hogy a hímek a jelzés 

becslésével információt kapjanak a vetélytárs dominanciájáról vagy agresszivitásáról. Ezáltal 

elkerülhetik az energetikailag költséges összecsapást, csökkenthetik a sérülés valószínűségét, 

és a versengés során megnövekedő predációs kockázatot (López et al. 2004), energiát és időt 

megtakarítva ezzel a táplálékkeresésre, szaporodásra vagy termoregulációra (Whiting et al. 

2003). A torokszínezet erősítő szignálként is elősegítheti a fejméret becslését, ami gyakran 

korrelál a harapási erővel (Lappin et al. 2006). A tény, hogy a bélyeg mindkét kontextusban 

rendelkezik valamiféle funkcióval, nagyon valószínűtlenné teszi, hogy Fisher-féle elszaladó 

szelekció alakította volna ki, hiszen ez esetben kizárólag a párválasztási preferencia 

alakulására lenne hatással. 

 

3.3 Színfejlődés 

A zöld gyík strukturális nászszínezetének kifejeződését a magas hőmérsékleten töltött 

idő befolyásolta. A táplálék, amely hatással volt a kondícióra, nem befolyásolta az UV-

színezet kialakulását. Továbbá, a magas testhőmérséklet fenntartására fordítható idő úgy 

prediktálta az UV-reflektancia növekedésének mértékét a szaporodási időszak előtti 
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periódusban,  hogy nem volt hatással a kondíció alakulására.  A struktúrszínek minősége a 

fényvisszaverő és fényszóró struktúrák mennyiségétől és szerkezeti rendezettségétől függ. A 

környezeti stressz gátolhatja azoknak a biokémiai reakcióknak a normális működését, 

amelyek során az ultrastruktúrák kialakulnak, így ezek a stresszfaktorok befolyásolhatják a 

struktúrszínek kialakulását (Kemp 2008). A fejlődési stabilitás az ektoterm állatoknál 

hőmérsékletfüggő (Imasheva et al. 1997), így a szuboptimális hőmérséklet a normálisnál 

kevésbé intenzív szezonális színezetfejlődést okozhat még a felnőttekben is. 

 

3.4 Anyai befektetés 

Eredményeim a pozitív differenciális allokációt támogatják (Burley 1988). A 

nőstények erős preferenciát mutattak az intenzívebb UV-színezetű hímek irányába, és eltérő 

módon invesztálnak a preferált és nem preferált hímektől származó fészekaljakba, ami a 

preferált hímektől származó tojások nagyobb tömegében nyilvánult meg. Ugyanakkor a 

tojások tömegét a fészekalj mérete is befolyásolta, ami a tojásokba allokálható energia 

limitáltságát és a klasszikus tojászám – tojásméret csereviszonyt jelzi (Williams 2001). 

Érdekes továbbá, hogy azok a nőstények, amelyek nagyobb átlagos testméretű hímek közül 

választhattak, több tojást raktak a hímek státuszától (preferált vagy nem preferált) függetlenül. 

A nagyobb tojások rakása több módon növeli az utód minőséget: a nagyobb tojásokból kikelő 

utódok jobb túlélőképességet és nagyobb növekedési rátát mutatnak (Krist 2011). Sikerült 

reprodukálnom egy hím (strukturális színezeti) jelzés és a hozzá köthető anyai befektetés 

közötti kapcsolatot egyéb, nem vizsgált hatásokat kiküszöbölve. Más szavakkal, az általam 

vizsgált konkrét esetben a nőstényeknél megfigyelt differenciális allokációt a tojások 

méretébe a hím UV-színezeti szignálra mutatott preferencia önmagában okozhatta. 

 

Az értekezés új tudományos eredményei: 

(i) Elsőként írtam le strukturális színezeti jelzés, illetve általában véve színezeti jelzés által 

befolyásolt nőstény párválasztási preferenciát hüllőknél. 

(ii) A preferenciára ható, általam nem vizsgált lehetséges faktoroktól függetlenül mutattam ki 

az UV színezet fontosságát a szexuális szelekcióban. 

(iii) Megmutattam az UV színezet hímversengést prediktáló szerepét. 

(iv) A hőmérséklet limitáló hatására utaló bizonyítékot találtam egy ektoterm gerinces 

szignalizációjában. 

(v) Összefüggést találtam az anyai befektetés alapvető formája (tojástömeg) és az apa 

preferencia státusza között. 
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(vi) Egy természetes bélyeg manipulálásával találtam bizonyítékot a differenciális allokációra 

a preferencia függvényében egy hüllőnél. 
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