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Bevezetés
Haplodiploid rendszerek
A megtermékenyített petékből
diploid (2n) nőstények, a
megtermékenyítetlen petékből
haploid (1n) hímek lesznek.

Az utódok neme nem véletlenszerű.

Bevezetés
Ivari kromoszómás rendszerek
Mendeli öröklődést feltételezve a spermiumok
50%-a X-, 50%-a Y-kromoszómát hordoz.
Mendeli öröklődést feltételezve a petesejtek
50%-a Z-, 50%-a W-kromoszómát hordoz.
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Akkor az utódok neme véletlenszerűen alakul ki?

ZZ
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Bevezetés
Számos fajnál mutatták ki, hogy az utódok
ivararánya nem véletlenszerű, sok esetben
függ a szülői tulajdonságoktól és a
környezeti tényezőktől.

= ivararány-manipuláció
(sex ratio adjustment / manipulation)
Az ivararány-manipuláció képessége
számos elmélet szerint növeli a szülők
rátermettségét.

Bevezetés
Rátermettség (fitness):

az adott egyed milyen mértékben járul hozzá a következő generáció(k)
génállományához

Bevezetés
A rátermettséget befolyásoló tényezők:

utódszám
szülők túlélési
esélye

utódok túlélési
esélye

utódok szaporodási
esélye

Bevezetés
A rátermettséget befolyásoló tényezők:

utódok túlélési
esélye
szülők túlélési
esélye

utódok szaporodási
esélye

utódok neme

Mikor alakulhat ki ivavarány-manipuláció?
1) A hím és nőstény utódokból várható
rátermettség-nyereség ivarspecifikusan és
jósolhatóan függ a szülői tulajdonságoktól,
és/vagy a környezettől.

rátermettségnyereség

tulajdonság
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1) A hím és nőstény utódokból várható
rátermettség-nyereség ivarspecifikusan és
jósolhatóan függ a szülői tulajdonságoktól,
és/vagy a környezettől.
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2) Az ivararány manipuláció nyeresége
meghaladja a költségeit.

Az ivararány-manipulációt magyarázó elméletek

Az ivararány-manipuláció magyarázó
elméletek 3 csoportra oszthatók aszerint,
hogy a szülői tulajdonságok, vagy a
környezet tulajdonságai mire gyakorolnak
ivarfüggő hatást:
• az utódok jövőbeni szaporodási sikerére
• az utódok túlélési esélyeire
• a szülők túlélési esélyeire

Ivarfüggő szaporodási sikeren alapuló elméletek
A Trivers-Willard hipotézis (1972):
- Az anya kondíciója korrelál az utódok kondíciójával.
- Az utódok kondíciója befolyásolja a szaporodási
sikerüket.
- Poligín fajoknál a kondíció jobban befolyásolja a
hímek szaporodási sikerét, mint a nőstényekét.

Jó kondícióban levő anyának hím utódot,
rossz kondícióban levő anyának nőstény
utódot érdemesebb létrehozni.
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Ivarfüggő szaporodási sikeren alapuló elméletek
A Trivers-Willard hipotézis (1972):

Az utódok élettartam alatti
szaporodási sikere

Ivararány
(a hím utódok aránya %-osan)

- Az anya kondíciója korrelál az utódok kondíciójával.
- Az utódok kondíciója befolyásolja a szaporodási
sikerüket.
- Poligín fajoknál a kondíció jobban befolyásolja a
hímek szaporodási sikerét, mint a nőstényekét.
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kondíció
Az anya szociális rangja

Clutton-Brock et al. 1986 Animal Behaviour 34: 460-471

Az anya szociális rangja

Ivarfüggő szaporodási sikeren alapuló elméletek
Trivers-Willard hipotézis kiterjesztései:
A TWH logikája kiterjeszthető bármilyen tulajdonságra, aminek ivarspecifikus
hatása van az utódok szaporodási sikerére
Hím minőség/attraktivitás:
- A nőstények előnyben részesítik a
jó minőségű / attraktív hímeket.
- A minőség / attraktivitás öröklődik.
- A hímek szaporodási sikere változatosabb,
és jobban függ a minőségtől /attraktivitástól
(számos szociálisan monogám rendszerben is).

Jó minőségű/attraktív hímmel
párbaálló anyának hím utódot
érdemes létrehozni, ellenkező esetben
nőstény utódot érdemes létrehozni.
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Ivarfüggő szaporodási sikeren alapuló elméletek
Trivers-Willard hipotézis kiterjesztései:
A TWH logikája kiterjeszthető bármilyen tulajdonságra, aminek ivarspecifikus
hatása van az utódok szaporodási sikerére
Hím minőség/attraktivitás:
- A nőstények előnyben részesítik a
jó minőségű / attraktív hímeket.
- A minőség / attraktivitás öröklődik.
- A hímek szaporodási sikere változatosabb,
és jobban függ a minőségtől /attraktivitástól
(számos szociálisan monogám rendszerben is).

Jó minőségű/attraktív hímmel
párbaálló anyának hím utódot
érdemes létrehozni, ellenkező esetben
nőstény utódot érdemes létrehozni.
Ellegren et al. 1996
PNAS 93:1173-11728

Sheldon et al. 1999
Nature 402:874-877

Ivarfüggő szaporodási sikeren alapuló elméletek
Trivers-Willard hipotézis kiterjesztései:
A TWH logikája kiterjeszthető bármilyen tulajdonságra, aminek ivarspecifikus
hatása van az utódok szaporodási sikerére
Hím minőség/attraktivitás:
+2 fi

Ivararány 1994-ben

Ivararány (a hímek aránya)

- A nőstények előnyben részesítik a
-2 fi
jó minőségű / attraktív hímeket.
- A minőség / attraktivitás öröklődik.
- A hímek szaporodási sikere változatosabb,
és jobban függ a minőségtől /attraktivitástól
(számos szociálisan monogám rendszerben is).

Az apa homlokfoltjának mérete (mm2)

A fészekaljméret változása
az 1993-as kísérletben

Ivarfüggő szaporodási sikeren alapuló elméletek
Trivers-Willard hipotézis kiterjesztései:
A TWH logikája kiterjeszthető bármilyen tulajdonságra, aminek ivarspecifikus
hatása van az utódok szaporodási sikerére
Költéskezdés:

Azt az ivart érdemes a költési szezon
elején létrehozni, amelyiknek a
költési valószínűségét jobban
befolyásolja a korai kirepülés.

Ivararány (a hímek aránya)

- Számos madárfajnál az első költés ideje legalább az egyik ivarnál függ a
kirepülés időpontjától.
- A korábbi ivarérés és költés növelheti az élettartam alatti költések számát.

Költéskezdés

Daan et al. 1996 Behavioral Ecology 7:426-450

Az utódok ivarfüggő túlélésén alapuló elméletek
Az érzékenység hipotézis:
Az utódok érzékenysége a különböző környezeti tényezőkre ivarfüggő lehet. Így a
túlélési esélyeik is ivarfüggően változhatnak az adott változó függvényében.
Kilner 1998 Anim Behav 56:155-164
Bradbury & Blakey 1998
Proc R Soc Lond B 265:895-899

Rosszabb körülmények esetén (pl. rossz
minőségű, vagy kevés táplálék, poligín
hímek másodlagos fészkei, kevesebb apai
segítség, az anya rossz kondícióban) az
anyáknak érdemesebb a kevésbé érzékeny
ivart létrehozni.

Nager et al. 1999
Behav Ecol Sociobiol
48:452-457

Az utódok szülőkre gyakorolt hatásán alapuló elméletek
A szaporodás költsége hipotézis:
Azoknál a többször szaporodó fajoknál, ahol a két ivar felnevelési költsége eltér,
az utódok neme/ ivararánya befolyásolhatja a szülők túlélési esélyét és jövőbeni
szaporodását.

a következő ellésig eltelt időt befolyásolja

a következő fészekalj méretét befolyásolhatja

Rosszabb körülmények esetén (pl. rossz minőségű, vagy kevés táplálék, poligín
hímek másodlagos fészkei, kevesebb apai segítség, az anya rossz kondícióban)
az anyáknak érdemesebb a kevésbé költséges ivart létrehozni.

Az ivararány-manipuláció vizsgálatának problémái
• Az ivararány-manipuláció mechanizmusa(i) emlősöknél és madaraknál nem
ismert(ek).
• A különböző elméletek gyakran azonos mintázatot jósolnak, így nehéz
meghatározni, hogy adott fajnál valójában mely tényezők játszanak szerepet az
ivararány-manipulációban.
• A különböző években és populációkban végzett vizsgálatok eredményei
„gyakran” eltérnek egymástól.
• Előfordul, hogy a várttal ellentétes mintázatot kapnak.

Az ivararány-manipuláció vizsgálatának problémái
Gímszarvas – egymással ellentétesen ható tényezők
Kruuk et al. 1999:
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Az utódok élettartam alatti
szaporodási sikere

Clutton-Brock et al. 1986:
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Az ivararány-manipuláció vizsgálatának problémái
Kék cinege – eltérő ökológiai környezet
• Két közeli, de eltérő élőhelyen
(öreg és fiatal erdő) helyeztünk ki
mesterséges odúkat, majd az ezekben költő
kék cinegék fiókáinak ivararányát
vizsgáltuk.

A fiókák kikelésének ideje a
táplálékcsúcshoz viszonyítva

6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
öreg erdő

fiatal erdő

Élőhely

37 költő pár

14 költő pár

Átlag
Átlag hibája

Az ivararány-manipuláció vizsgálatának problémái
Kék cinege – eltérő ökológiai környezet
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• Az öreg erdőben a hímek aránya a
fészekaljakban nőtt a szezon
előrehaladtával.

0,8

Ivararány

0,7
0,6

• A fiatal erdőben ellentétes irányú
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• A mintázatok előnyösek lehetnek,
mert egy korábbi vizsgálat szerint
ennél a fajnál a hím utódok kevésbé
érzékenyek a rossz táplálékellátottságra.

Kimutattuk, hogy az ivararány mintázatok akár közeli populációkban is
eltérhetnek, és ezek a különbségek magyarázhatók az ökológiai környezet
eltéréseivel.

Az ivararány-manipuláció vizsgálatának problémái
Számos olyan tényező lehet, ami az ivararány-manipuláció szempontjából jelentőséggel bír, a legtöbb vizsgálat mégis figyelmen
kívül hagyja. -> Más változók hatásának kimutatása nehezebbé válik.
A viselkedési tulajdonságok szerepe az ivararány manipulációban
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Az agresszív apák általában kisebb
etetési aktivitást mutatnak. Az örvös
légykapóknál a hím utódok érzékenyebbek a táplálékellátottságra.

Ivararány-manipuláció és természetvédelem
A bagolypapagáj
- a legnagyobb papagáj faj (a 4 kg-t is elérheti)
- röpképtelen
- a behurcolt ragadozók állományát megtizedelték
- súlyosan veszélyeztetett
- 1983-ban ragadozómentes szigetekre áttelepítés
- ivararány erősen torzult (2/3 hím)
- 2-5 évente költ, hosszú ivarérési idő
- rossz fióka túlélés

természetvédelmi kezelésként
plusz táplálék kihelyezése a
költőterületen

jobb fióka túlélés, de ivararányuk
erősen a hímek felé tolt

Ivararány-manipuláció és természetvédelem
Az ivararány torzulás lehetséges okai:
- ivari dimorfizmus
- lek poligínia

Az etetési programot átalakították:
- tojásrakás előtt csak a rossz kondíciójú
egyedek etetése
- fiókaneveléskor minden egyed etetése

jó fióka túlélés és kiegyenlített ivararány

Ivararányt befolyásoló tényezők emberi populációkban
• Rossz táplálékellátottság, éhínség -> inkább lány utód
• Munkahelyi stressz -> inkább lány utód
• Környezeti katasztrófák -> inkább lány utód
• Családi problémák -> inkább lány utód
• Fontos a szocioökonómiai státusz is: a tehetősebbeknek
inkább fiú, a szegényebbeknek inkább lány utóduk lesz.
• A szép embereknek inkább lányuk lesz?
• Az agresszív szülőknek inkább fiai lesznek?
• A szocioszexuális orientáció is befolyásolhat. A csapodár
embereknek nagyobb eséllyel lesz fiú utóda, mint a
hűségeseknek?

• A lista nem teljes.
• Sok a megkérdőjelezhető eredmény.
• Az említett tényezők csak növelik a fiú / lány utódok
esélyét, az ivararány-manipuláció nem pontos!

Köszönöm a
figyelmet!

