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Hálásan köszönöm a részletes és magas tudományos igényű bírálatot, a munkásságomat illető 

elismerő szavakat és a dolgozatra vonatkozó konstruktív megjegyzéseket. A felmerülő 

kérdésekre megfogalmazott válaszaim a következők: 

 

Rágótetvekkel szembeni immunitáshoz kapcsolódó citáció  

Elnézést kérek a dolgozatban használt citáció pontatlanságáért, ami a közérthetőség érdekében 

történő egyszerűsítésből fakad. Az eredeti cikkben a tényeknek megfelelően, egy teljes 

bekezdésben utalunk Møller és Rózsa eredményeire. Megjegyzem, hogy cikkünk írásakor 

(2004) még nem voltak ismeretesek Vas és kollégainak 2008-ban közölt eredményei, 

melyekből az derül ki, hogy a toll-lyukakat Ischnocera tetvek okozzák. A mi korábbi 

interpretációnkban azt az akkor elfogadott nézetet használtuk, miszerint a lyukakat a 

Hirundoecus malleus faj rágja, mely az Amblycera tetvekhez tartozik. E félreértés ellenére 

úgy érzem, a cikkben és a dolgozatban tálalható általános értelmezés tartható, hiszen a gazdák 

ellenállóképességét nem csak a T-sejtes immunválaszhoz köthető mechanizmusok szabhatják 

meg. Moreno-Rueda (2010) például kimutatta, hogy a rágótetvek okozta lyukak mennyisége 

összefüggésben áll az uropygiális szerv nagyságával. Ha e mirigyben az életkor előre 

haladtával olyan fiziológiai változások mennek végbe melyek pozitívan befolyásolják a 

rágótetvek elleni rezisztenciát, akkor azt tapasztaljuk, hogy a tetvek által okozott lyukak 

mennyisége csökken az öregedés során. Ezt a lehetőséget alátámasztja egy tudományos 

munka, mely igazolta, hogy e szerv fizikai dimenziói és a szekretált zsírsavak kompozíciója 

változik a madarak korával (Sandilands és mtsai. 2004). 

 
Habitat nyitottsága és a predátoroknak való kitettség  

A javasolt alternatív, élőhely által vezérelt mechanizmus elméleti lehetőségével egyet értek, 

de a rendelkezésre álló adatok nem támasztják alá a Bíráló által megfogalmazott elképzelést, 

miszerint az ének pozíciója és a predációs nyomás közt észlelt kapcsolat műtermék lenne. A 

dolgozatban utalok arra, hogy „a prédává válást elméletileg befolyásolhatja a testméret, a 

repülési képesség, az élőhely, a rejtőzködő költés, vagy a tollazat színezete (16. ábra); de úgy 
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tűnik, hogy e változók hatása az ének és a predációs index közti kapcsolatra nem 

számottevő”. A hivatkozott forrásban (Møller et al. 2006) megtalálható az a többváltozós 

filogenetikai modell, mely bemutatja a fokális változók közötti kapcsolatot, miközben – 

többek között – az élőhely denzítására kontrollálunk statisztikailag. A modell egyébként 

alátámasztja, hogy az élőhely kitettsége befolyásolja a detektált predációs nyomást, de a jelen 

kontextusban az a fontos, hogy nem ez a zavaró tényező felelős az ének vertikális pozíciója és 

karvaly által okozott veszély közötti összefüggésért. 

A Bíráló felveti azt a problémát is, hogy a táplálékmaradványokból nemcsak az 

ivarérett hím egyedeket használtuk fel a ragadozós nyomás kiszámítására, hanem az 

összegzésbe bekerültek nőstény vagy kevesebbet éneklő fiatal egyedek is. Sajnos a 

táplálékmaradványok ivarának és korának meghatározása nehézkes, főleg az ivarilag 

monomorf fajoknál. Ha csak azon fajokra korlátoznánk a vizsgálatot, amelyeknél a 

maradványokról egyértelműen meghatározható a táplálékban talált példaállatok neme, akkor 

csak az ivarilag jelentős dimorfizmust mutató fajok kerülnének a vizsgálati mintába, ami 

statisztikai torzítást vonna maga után. E kényszerek tükrében analízisünk azon a szükségszerű 

feltételezésen alapul, hogy a táplálékmaradványokból a prédaegyedek ivarára és nemére 

tekintet nélkül történő becslés jól tükrözi az éneklő hímekre és a tojókra nehezedő szelekciós 

nyomást is. Ez a feltételezés nem alaptalan, hiszen sok esetben a hímek a fészkek körül 

énekelnek, ami így kihat a közelben tartózkodó tojók prédává válási valószínűségére. 

 

A predátoroknak való kitettség és a parazitizmus  

Köszönöm az érdekes felvetést! A rendelkezésre álló adatok segítségével megvizsgáltam a 

kérdést. A kullancslegyek (Hippoboscidae) által terjesztett korokozók között egysejtű 

vérparaziták (például Trypanosoma és Haemoproteus) is találhatók. A Bíráló javaslatával 

összhangban azt a predikciót fogalmazhatjuk meg, hogy a kitett helyeken éneklő egyedek ill. 

fajok nagyobb mértékben lesznek fertőzöttek a kullancslegyek által hordozott parazitákkal. 

Az örvös légykapónál azt találtam, hogy az odú környékén éneklő hímek Haemoproteus 

törzsekkel történő fertőzöttsége nem különbözik a lombkorona szintjén éneklők fertőzöttségi 

szintjétől (t = 0.090, d.f. = 16, P = 0.930). Hasonlóképpen nem találtam összefüggést a 

vérparaziták prevalenciája és az éneklés pozíciója között egy madárfajok közötti vizsgálatban 

sem (Trypanosoma: r = 0.086, N = 56, P = 0.521; Haemoproteus: r = 0.055, N = 56, P = 

0.690). E negatív eredmények arra mutatnak, hogy a kullancslegyek csípéseinek való kitettség 

nem feltétlenül szabályozza az ének választott pozíciójának költségeit, vagy ha igen, azt nem 

a vizsgált vérparaziták terjesztésén keresztül. Mindazonáltal a jelen fázisban korai lenne 
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messzire menő következtetéseket levonni, a probléma mindenféleképpen alaposabb 

vizsgálatokat kíván (például más parazitacsoportok vizsgálata, filogenetikai kontroll és más 

zavaró tényezők statisztikai kiküszöbölése). A fenti adatokkal csak azt kívántam szemléltetni, 

hogy a Bíráló által felvetett hipotézis tesztelhető mind egyeden belüli, mind egyedek közötti 

szinteken. 

 

Apróbb fogalmazási és nyelvi hibák 

Mivel hosszú ideje dolgozom külföldön és publikációimat, ill. pályázataimat is főként angol 

nyelven írom, nincs nagy gyakorlatom a magyar nyelvű szakszöveg írásában. Ezért nagy 

hangsúlyt fektettem arra, hogy a dolgozat nyelvtani és fogalmazásbeli szempontból 

megfeleljen anyanyelvünk követelményeinek. A művet több, a magyar szaknyelv 

szabályaiban igen járatos kollégám is átnézte, sőt a nyelvi ellenőrzésben egy nyelvész 

házaspár is segített. Sajnálom, hogy ennek ellenére maradtak hibák a benyújtott dolgozatban, 

ezekért ezúton kérem az Olvasó elnézését. 

 


