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1.  Bevezetés

Az utóbbi évtizedben egyre nyilvánvalóbbá vált, 
hogy egy természetvédelmi válsághelyzet 
kellõs közepén vagyunk. A leginkább 
szembetûnõ jele ennek, hogy évrõl évre ro-
hamosan nõ a kipusztultnak tekinthetõ fajok 
száma. Ahhoz, hogy megfelelõ védelmi in-
tézkedésekbe kezdhessünk, elsõ lépésként 
pontos adatokat kell gyûjtenünk a populá-
ciók egyedszámairól, és képesnek kell len-
nünk megbízhatóan elõre jelezni azok vál-
tozásait. Ilyen módon lehetõvé válik a ve-
szélyeztetett populációk, fajok azonosítása. 
Az egyedszámokat figyelemmel követve azt 
is azonnal észlelhetjük, ha egy populáció 
egyedszáma vészesen csökken, és így még 
idõben riasztani tudjuk a védelmi „gépezetet”. 
Az egyedszámváltozásokról szóló ismeretek 
segíthetik a mögöttük megbúvó okok feltá-
rását is, és ez hozzájárulhat ahhoz, hogy 
hatékonyabb védelmi intézkedéseket dol-
gozhassunk ki. Ezzel még nem ér véget ezen 
ismeretek jelentõsége, hiszen fontos szere-
pük van (kell hogy legyen) a védelmi intéz-
kedések hatékonyságának értékelésében is.

E tanulmányban nagyon röviden átte-
kintjük a populációk egyedszámáról való 
ismeretszerzés és elõrejelzés jelenleg hasz- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nált módszereit. Kimutatjuk néhány problé-
májukat, és megvilágítjuk, miért szükséges 
az egyedi szervezõdési szintre támaszkodni 
ezeknek az információknak a megszerzése-
kor. Megvizsgáljuk, hogy az újonnan kifej-
lesztett optimális éves viselkedésmodellek 
(Houston – McNamara, 1999) miért lehetnek 
a populációs folyamatok elõrejelzésének 
hatékony, új módszerei. Végül bemutatunk 
két esettanulmányt, amikor optimális éves 
viselkedési modellek segítségével vizsgálunk 
populációs folyamatokat.

2.  Populációdinamika: mai módszerek

Manapság a populációk egyedszámváltozá-
sairól szóló ismereteink, azok predikciója 
fõleg populációökológiai módszereken ala-
pulnak. Ezek magukba foglalják a klasszikus 
populációdinamikai modelleket, a metapo-
pulációs modelleket és az úgynevezett 
populáció-életképességi analíziseket. Ezek 
hasznosak voltak a populációk egyedszám-
változásainak megértéséhez (általuk tudunk 
pl. a kaotikus egyedszámváltozások lehetõ-
ségérõl), és képesek megbízhatóan jósolni az 
egyedszámváltozásokat, ha pontosan meg tud-
juk becsülni a paramétereiket (Lande et al., 
2003). Sajnos mára nyilvánvalóvá vált, hogy 
e módszerek számos hátránnyal bírnak.
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2.1  Gondok
A jelenleg használt módszerek problémái két 
fõ csoportba sorolhatók: (i) gyakorlati szem-
pontokból és (ii) elméleti megfontolásokból 
eredõ nehézségek.

Az egyik legfõbb gyakorlati hátulütõ, hogy 
a megbízható predikciókhoz pontosan kell 
becsülni a modellek paramétereit, ami hosszú 
(sokszor 15-20 éves) adatsorokat kíván meg 
(Ellner et al., 2002). Emiatt e módszerek nem 
alkalmasak gyors folyamatok korai észlelésé-
re, így a szükséges természetvédelmi intéz-
kedések végrehajtása csak késve indulhat 
meg, illetve nehéz velük az intézkedések 
hatékonyságát mérni. Az is fontos szempont, 
hogy a hosszú adatsorok gyûjtése sok idõbe, 
pénzbe és energiába kerül, amit a termé-
szetvédelem más területein hatékonyabban 
lehetne felhasználni (például konkrét védel-
mi feladatokra). A másik gyakorlati hátránya 
a jelenlegi módszereknek, hogy nagyrészt 
csak a populációs folyamatokat jelzik elõre, 
de nem tájékoztatnak a változások okairól. 
Az okok ismerete viszont elengedhetetlen 
ahhoz, hogy hosz-szabb távon is megfelelõ 
intézkedéseket dolgozhassunk ki.

A jelenleg használatos módszerekkel a 
legfõbb elméleti gond, hogy ezek leíró jellegû 
modelleken alapulnak. Ennek megfelelõen 
ismert körülmények között jól használhatók 
a populációs folyamatok leírására, ugyan-
akkor megváltozott feltételek mellett, eddig 
ismeretlen helyzetekben – amelyek a kon-
zervációbiológiai alkalmazás legfontosabb 
esetei – csak fenntartással alkalmazhatók. 
Ez esetben ugyanis a predikció nem más, 
mint extrapoláció, ami általában kockázatos 
vállalkozás (Sutherland – Dolman, 1994; 
Sutherland, 1996; Goss-Custard – Sutherland, 
1997). A jelenlegi modellek továbi lényeges 
hiányossága az, hogy általában figyelmen 
kívül hagyják (az ivar és a kor kivételével) 
az egyedi tulajdonságokat, amelyek pedig 
jelentõsen befolyásolhatják a populációdi-
namika alakulását (Lomnicki, 1988). Az 

egyedi különbségek figyelmen kívül hagyá-
sának másik fontos következménye, hogy a 
modellekben nem jelenhetnek meg a viselke-
dési válasz, az adaptáció és az evolúció hatá-
sai a populációdinamikára.

3.  Javaslat új módszerekre

Összegezve az eddigieket megállapítható, 
hogy a jelenlegi módszerek hiányosságai 
visszavezethetõk arra a tényre, hogy nem 
áll mögöttük egy általános, a priori elmélet 
(Sutherland, 1996). Napjainkban kezd teret 
nyerni az a gondolat, hogy a populációs 
folyamatok modellezésének és ezzel a vé-
delemhez szükséges alapvetõ információk 
megszerzésének az egyedi viselkedés op-
timalizáltságán – mint paradigmán – kell 
alapulniuk (Sutherland, 1996; Goss-Custard 

– Sutherland, 1997).
Az egyedek viselkedése jól jósolható abból 

az általános – a természetes szelekció mûködési 
mechanizmusából származtatható – alapelvbõl 
kiindulva, miszerint az egyedek úgy visel-
kednek, hogy maximalizálják a szaporodási 
értéküket (Williams, 1966; Dawkins, 1976). 
Az egyedi viselkedés elõrejelzéséhez elég 
csak felszínes ismeretekkel rendelkeznünk 
az egyedek belsõ mûködésérõl, mivel a 
természetes szelekció miatt feltehetjük, hogy 
az egyed alatti szintek viselkedése is olyan, 
mint ami maximalizálja az egyed szaporodási 
értékét. E megközelítés sikerét mutatja a 
viselkedésökológia immár közel fél évszá-
zados töretlen fejlõdése. 

A populációk viselkedésének/tulajdon-
ságainak hátterében viszont nincs egy 
olyan általános rendezõ elv, mint amilyen a 
természetes szelekció az egyedi viselkedés 
hátterében (Sutherland, 1996). A populációk 
tulajdonságai ezért emergens tulajdonságok, 
tehát azok a populációkat alkotó egyedek 
között zajló folyamatok eredményeként 
bukkannak fel, és ezért a populációk viselke-
dése csak az egyedi viselkedés és az egyedek 
interakcióinak megismerése révén érthetõ 
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meg kellõ alapossággal. E felismerésbõl az 
következik, hogy a populációs folyamatok 
modellezésében paradigmaváltásra van 
szükség, és az új típusú modellekben az 
egyedek optimalizált viselkedésének köz-
ponti szerepet kell játszania. 

E paradigmaváltás tényleges végrehajtá-
sát azonban máig hátráltatja, hogy az egyedi 
viselkedés és a populációs folyamatok közöt-
ti kapcsolat kevéssé ismert. Az a meglátásunk, 
hogy az optimális éves viselkedési modellek 
jó alapot jelenthetnek e kapcsolatok megér-
téséhez. A továbbiakban röviden ismertetjük 
ezeket az új típusú modelleket, megvilá-
gítjuk, hogy miért különösen alkalmasak 
a populációs folyamatok megértésére, és 
felvillantjuk elõnyeiket, amelyek miatt érde-
mes konzervációbiológiai alkalmazásukat 
fontolóra venni.

4.  Optimális éves viselkedési modellek

Ahhoz, hogy a populációs folyamatokat az 
egyedek viselkedésének eredõjeként mo-
dellezhessük, le kell tudjuk realisztikusan 
írni az egyedek viselkedését egész életü-
kön keresztül. A populációs folyamatok 
elõrejelzéséhez ugyanis az egyedek teljes 
szaporodási sikerét ismerni kell. Ehhez azt 
is figyelembe kell venni, hogy a környezet 
idõszakosan változik (évszakok) az egyed 
élete során, így a viselkedés elõrejelzése távolról 
sem egyszerû a következõk miatt. Elõször 
is, az idõszakosság miatt az egyes viselke-
dési opciók (például költés, vedlés) értéke 
(következménye a fitneszt tekintve) változik 
az év során, például az utódok értéke a sza-
porodási idõszak elõrehaladtával csökken. 
Másodszor, valamely opció végrehajtása 
kizárhatja más opciók választását, például a 
madarak a vándorlás alatt nem tudnak köl-
teni. Emiatt egy adott opció végrehajtásának 
optimális idõpontja nemcsak az adott opció 
(idõben változó) értékétõl függ, hanem attól 
is, hogy van-e más megfelelõ idõpont a kizárt 
opció végrehajtására. Harmadszor, egy adott 

viselkedési opció végrehajtása hatással van 
az egyed jövõbeni állapotára (egy nyilvánvaló 
példa a madarak vedlése) és ezen keresztül a 
jõvõbeni lehetséges viselkedésre is.

A közelmúltban kifejlesztett optimális éves 
viselkedési modellek (Houston – McNamara, 
1999) nagy elõnye, hogy képesek kezelni 
ezeket a nehézségeket, és így lehetõvé teszik 
az optimális éves viselkedés megkeresését 
az egyed teljes életére. Az is lényeges, hogy 
ezekben a modellekben az optimális straté-
gia megtalálása játékelméleti módszerekkel 
történik (Maynard Smith, 1982; McNamara 
et al., 2004), ami biztosítja az egyedek kö-
zötti interakciók (például: sûrûségfüggés) 
kezelését. Mivel az optimális viselkedés 
megtalálása a távoli jövõbeni utódszám ma-
ximalizálásával történik, e modellek mintegy 

„automatikusan” megadják az optimálisan 
viselkedõ egyedek teljes szaporodási sikerét 
is. Éppen ez az a tulajdonságuk, amely miatt 
e modellek alkalmasak a populációs folya-
matok egyedalapú modellezésére.

Technikailag az optimális éves viselkedési 
modellek a dinamikus programozáson 
(Houston et al., 1988; Houston – McNamara, 
1999) alapulnak. Fontos jellemzõjük, hogy 
a különbözõ tényezõk hatását úgynevezett 
állapotváltozókon keresztül veszik figyelem-
be. Ily módon nem szükséges a modellben 
az egyes viselkedési opciók fitneszkövet-
kezményeit explicit módon meghatározni 
(elég megadni a viselkedésnek az állapot-
változókra gyakorolt hatását), másrészt 
lehetõség van a csereviszonyok (trade-offs) 
egyszerû modellezésére, mivel azokat az 
állapotváltozók közvetítik. Lényeges, hogy 
ezek a modellek holisztikusak abban az 
értelemben, hogy a lehetséges opciókat 
egyidejûleg kezelik, vagyis például a költés 
választása nem zárja ki a priori például a 
vedlést, hanem a kizárás a modell megoldása 
során jelenik meg. 
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4.1  Elõnyök
Egy modell (modellcsalád) használhatóságát 
nagymértékben megszabja, hogy az adott 
modellt mennyire lehet könnyen, egyszerûen 
és megbízhatóan paraméterezni (kezdõ 
adatokkal feltölteni) és a predikcióinak az 
érvényességét ellenõrizni, tesztelni. További 
fontos szempont, hogy mennyire használ-
hatóak a modell predikciói.

Az optimális éves viselkedési model-
lek fõleg az egyedi viselkedésre összpon-
tosítanak, ebbõl adódóan e modellek 
paraméterezésénél jórészt csak az egyedi 
tulajdonságokat (például metabolikus ráta, 
utódgondozás hossza) és nem a populá-
ciós tulajdonságokat (például szaporodási 
ráta) kell megfelelõ kezdõértékekkel jelle-
meznünk. Ennek az a nagy elõnye, hogy 
az egyedi tulajdonságok általában sokkal 
rövidebb idõ alatt és jóval pontosabban 
mérhetõk, mint a populációs tulajdonságok. 
Ez a modellek tesztelésére is igaz, hiszen 
fõ predikcióik az egyedek viselkedésére 
vonatkoznak, amelyek szintén egyedszintû 
vizsgálatokkal ellenõrizhetõk. A tesztelés so-
rán megmutatkozó másik nagy elõny, hogy 
az éves viselkedési modellek dinamikus 
jellegébõl adódóan lehetõség van számos 
populációs paraméter (például koreloszlás, 
szaporodó egyedek aránya, méretelosz-
lás) idõszeletenkénti (például hetenkénti) 
elõrejelzésére, s ezek az elõrejelzések szintén 
ellenõrizhetõk rövid ideig tartó mintavéte-
lekkel. Ugyanez vonatkozik az állapotvál-
tozókra (például energiatartalékok szintje, 
immunkondíció) is.

Optimális éves viselkedési modellekkel 
dolgozva lehetõségünk van Monte-Carlo 
szimulációk futtatására, így egyrészt szimulál-
hatjuk a különbözõ veszélyeztetõ tényezõk, 
illetve természetvédelmi kezelések hatását 
a populációdinamikára, másrészt a szimu-
lációk segítségével megjósolhatjuk az egye-
di viselkedést és az állapotváltozókat egy 
változó környezetben. Ez jó lehetõséget ad 

arra, hogy új, hatékonyabb és nem invazív 
módszereket fejleszthessünk a populációs 
folyamatok elõrejelzésére.

Csak néhány a felmerülõ lehetõségek 
közül: Ha a viselkedés, illetve az állapotvál-
tozók gyorsabban reagálnak a különbözõ 
környezeti változások hatására, mint a popu-
lációméret, akkor ezek észlelése még azelõtt 
esélyt adna hatékony védelmi intézkedések 
megtételéhez, mielõtt a populáció fogyni 
kezdene. Ennek a jelentõségét, úgy gondol-
juk, nem kell hangsúlyozni. Az is lehetséges, 
hogy az egyes viselkedési elemek és állapot-
változók eltérõen válaszolnak a különbözõ 
környezeti tényezõk változására. Ha ez így 
van, akkor ezek  figyelemmel követése 
értékes adatokat szolgáltathat nemcsak a po-
pulációk egyedszámváltozásáról, de annak 
okairól is, az indikátorfajokhoz hasonlóan. 

Bár fentiek során a viselkedés és az álla-
potváltozók egyforma súllyal szerepeltek, 
gyakorlati szempontok miatt mindenképpen 
az állapotváltozóknak kell hangsúlyosabb 
szerepet kapniuk. A viselkedési minták gyûj-
tése ugyanis mindig hosszadalmasabb és 
bonyolultabb, viszont például az egyed véde-
kezõképességének egyes összetevõi sokszor 
már egy csepp vérbõl is becsülhetõk (Pap, 
2002). Mindezek alapján úgy gondoljuk, hogy 
a populációk állapotváltozókon alapuló, 

„népegészségügyi” vizsgálata új, nagy érzé-
kenységû, nem invazív eszközként szolgálhat 
a konzervációbiológia, és ami még fontosabb, 
a gyakorlati természetvédelem számára.

5. Esettanulmányok

A következõkben két esettanulmányt ismer-
tetünk röviden, a fentiek illusztrálásaként.
5.1  Állandó madarak
optimális vedlési stratégiája
Barta Zoltán és munkatársai (2006) kifejlesz-
tettek egy éves viselkedési modellt állandó 
madarak optimális vedlési stratégiájának 
vizsgálatára. A modellben az egyedeket öt 
állapotváltozó írja le: a (i) külsõ és (ii) belsõ 
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kézevezõk minõsége, (iii) az energiatarta-
lékok szintje, (iv) a fészekalj kora és (v) a 
táplálkozási tapasztalat. A kézevezõk minõ-
sége hat a repülési hatékonyságra (ha jobb 
minõségû a toll, akkor kisebb az energiafel-
használás). Az evezõk minõsége fokozatosan 
romlik a táplálkozás intenzitásától függõ 
mértékben. A tollak a vedlés során újulnak 
meg. A tartalékok szintje a táplálkozás során 
emelkedik, a különbözõ akciók energetikai 
költségei pedig csökkentik azt. A további 
két állapotváltozó, a fészekalj kora és a táp-
lálkozási tapasztalat a szaporodás valósághû 
modellezését szolgálják. A modellezett ma-
darak minden hét kezdetén dönthetnek arról, 

hogy az adott hét során hogyan viselkednek 
a következõ négy viselkedési osztályon 
belül: (i) a külsõ és (ii) a belsõ kézevezõk 
vedlésének elkezdése, (iii) a táplálkozás in-
tenzitása és (iv) a szaporodás (fészekalj kez-
dése, nevelése vagy elhagyása). A madarak 
egy szezonális környezetben „élnek”, ahol a 
táplálék mennyisége szinuszosan változik az 
év folyamán. Az optimális viselkedés megha-
tározása (1. A ábra) után egy Monte-Carlo 
szimulációt indítottunk, ahol a modellezett 
egyedek populációja harminc éven át a mo-
dellben rögzített körülmények között élt. A 
harmincadik év után fokozatosan csökken-
teni kezdtük a populáció rendelkezésére álló 

1. ábra • Az optimális vedlési stratégiamodell. (A) Az optimális éves viselkedés. Az 
ábra az adott viselkedést követõ egyedek arányát mutatja az évet túlélt egyedekre 
vonatkoztatva. (B) A harmincadik évtõl kezdõdõ táplálékelvonás hatása a populáció-
méretre. (C) A táplálékelvonás hatása az energiatartalékok szintjének éves változására. 
A vastag folytonos vonal mutatja a csökkentés elõtti évek átlagát, a többi vonal pedig a 
tartalékok átlaga a csökkentés kezdete utáni 5., 10. stb. években. (D) A populációméret 
és az energiatartalékok változása a táplálékcsökkentés hatására. A változást az adott 

változó csökkentés elõtti években mért szórásában tüntettük fel. 
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táplálékot. A táplálékcsökkentés hatására a 
populáció mérete, nem meglepõ módon, 
csökkenni kezdett (1. B ábra). Az energiatar-
talékok változása viszont érdekesen alakult 
(1. C ábra): az év bizonyos szakaszaiban 
nincs hatása a táplálékelvonásnak, más idõ-
szakok alatt azonban az energiatartalékok 
szintje nagy változatosságot mutat. Az évek 
során az egyedszámban és az energiatarta-
lékok szintjében bekövetkezõ változásokat 
ábrázolva (1. D ábra) jól látható, hogy az 
energiatartalékok sokkal hamarabb kezde-
nek el reagálni a táplálékelvonásra, mint 
az egyedszám, ami jól mutatja az állapotvál-
tozók hasznosságát a populációs folyamatok 
vizsgálatában.
5.2  Madarak optimális
vedlési-vándorlási stratégiái
Barta és munkatársai (in prep.) az elõzõ mo-
dellt továbbfejlesztve vizsgálták a vedlés és 
vándorlás optimális idõzítését a vándorló 
madarak életciklusában. Ehhez egy új álla-
potváltozót, a helyet kellett bevezetni. A 
modellben a madarak négy, egymástól füg-
getlen táplálékeloszlással rendelkezõ hely 
közül választhattak, ami egy, a Skandináv-
félszigetrõl Afrikába vonuló és a vándorlás 
során két pihenõhelyet használó populáció 
területhasználatát mintázta. A helyek közötti 
mozgáshoz egy új viselkedési elemet is be 
kellett vezetni: a vándorlást. A modellben 
az egyedek egy hét alatt csak a szomszédos 
helyek között mozoghattak, így a teljes ván-
dorlási út legkevesebb három hétig tartott. 
Barta és munkatársai kimutatták, hogy a 
madaraknál a két leggyakoribb vedlési-ván-
dorlási stratégia kialakulásában fontos szere-
pe van a helyek táplálékeloszlásának. Ha 
egy bõséges nyári táplálékcsúcs jellemzi a 
költõterületet, akkor a madarak közvetlenül 
a költés után, még az õszi vándorlás elõtt 
vedlenek (továbbiakban: nyári vedlés). Ha 
azonban a költõterületi intenzív, de rövid 
nyári táplálékcsúcsot egy erõs téli csúcs 
követi a telelõterületen, akkor a madarak az 

ún. téli vedlést követik, vagyis a költés után 
rögtön útra kelnek, és csak a telelõterület 
elérése után fognak a vedlésbe. Feró Orsolya 
és munkatársai (in prep.) e modellt használ-
va keresik a választ arra, hogy a vándorlási 
útvonal mentén elhelyezkedõ területek táp-
lálékellátottságának csökkenése hogyan hat 
a vonuló madarak populációdinamikájára.

A kérdés megválaszolásához harminc 
évig futtattuk a Monte-Carlo szimulációkat az 
eredeti táplálékeloszlással, majd a harmincadik 
év után fokozatosan csökkenteni kezdtük 
a táplálék mennyiségét (évi 0,5 %-kal) a 
különbözõ területeken (a költõ-, a telelõ-, és 
a pihenõhelyeken), mind a kétféle vedlési-
vándorlási stratégiát használó populáció 
esetében. A kezelések hatását azzal az idõvel 
mértük, amely az eredeti populációnagyság 
megfelezõdéséhez volt szükséges. Az ered-
mények szerint (2. ábra) már igen csekély 
(3-7 százaléknyi) táplálékcsökkentés is a 
populációk megfelezõdéséhez vezetett. A 
nyári, illetve a téli vedlést követõ populációk 
eltérõ módon reagáltak a táplálékelvonásra; 
a téli vedlést követõek jóval érzékenyebbnek 
bizonyultak. Eltért egymástól a különbözõ 
helyszíneken történt kezelések hatása is. A 
nyári vedlõk a telelõhelyen bekövetkezett 
környezetromlásra voltak a legérzékenyeb-
bek, míg a téli vedlõket közel egyformán 
érintette a költõ- és a telelõhelyen történt 
táplálékelvonás, viszont kevésbé reagáltak 
a pihenõhelyek változásaira.

6.  Összegzés

E tanulmányban röviden felvázoltuk, hogy a 
jelenlegi, populációs folyamatok elõrejelzésére 
használt módszerek milyen problémákkal 
terheltek. Kimutattuk, hogy a hiányosságok 
alapvetõen abból adódnak, hogy e mód-
szerek mögött nincs egy általános elmélet. 
Javaslatunk szerint a problémák jó része 
orvosolható oly módon, ha a populációdina-
mikai vizsgálatokat az egyedek szintjére 
alapozzuk. Különösen gyümölcsözõ lehet, mint 
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2. ábra • Az optimális vedlési-vándorlási stra-
tégia-modell. A 30. évtõl kezdõdõ, a vándorlási 
útvonal különbözõ területein történõ táplálékel-
vonás hatása a populációméretre. Kétféle populá-
ciót vizsgáltunk, az egyikben a madarak rögtön 
a költés után, a költõterületen vedlenek (nyári 
vedlés), míg a másikban a vedlés a vándorlást 
követõen a telelõterületen történik (téli vedlés). 
A felezési idõ a populáció eredeti egyedszámá-

nak megfelezõdéséig eltelt idõ.
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