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Bevezetés

A kakukk (Cuculus canorus) a legmaga-
sabb szintû költésparazitizmust képviseli,
azaz tojásait idegen madárfajok fészkeibe
csempészi, azokkal költeti és nevelteti fel.
Utódgondozást nem végez, ún. obligát köl-
tésparazita. Speciális fészkelési stratégiája
magára vonta a XIX. sz. végi tojásgyûjtõk
figyelmét, de költésbiológiáját valójában
nem a tojásokat begyûjtõ, hanem a gazda
reakcióira is odafigyelõ, korai madáröko-
lógusok munkássága révén kezdtük megér-
teni (Chance 1922, 1940, Baker 1942).
Wyllie (1981) könyve jó összegzõje a ka-
kukkal kapcsolatos korai ismereteknek. A
közben feljövõ viselkedésökológia, sajátos
megközelítésével, új lendületet adott a köl-
tésparazitizmus kutatásának (Rothstein &
Robinson 1998, Davies 2000). Az Észak-

Amerikában a gulyajáró madarakon
(Molothrus spp.), Európában a kakukkon, s
alkalmilag még máshol, pl. egyes afrikai
parazita pintyeken (Vidua spp.) beinduló
kutatások a költésparazita és a gazda ko-
evolúciós lépéseit igyekeztek feltárni. Az-
az ha a parazita kiválaszt egy gazdát, a
gazda-költésparazita kapcsolatot a gazda
védekezõ, parazitizmus ellenes viselkedé-
sének fejlõdése jellemzi, de egyúttal a pa-
razita is adaptálódik a gazdához. A kakukk
és gazdáinak közös evolúciós fejlõdése a
kakukknál pl. kifejlesztheti a kakukktojá-
sok és a gazdatojások hasonlóságát (mi-
mikri), a gyors letojást, azaz a kakukktojó
8-10 sec alatt képes a tojását a gazda fész-
kébe csempészni (Wyllie 1981, Moksnes et
al. 2000), s így általában elkerüli a gazda
támadását. Ugyancsak ilyen stratégia a
gyors kelés, azaz a kakukktojásból rend-
szerint egy-két nappal korábban kel ki a
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kakukkfióka, mint a gazdatojásból a gaz-
damadár fiókái. A parazitizmus érdekeit
szolgálja, hogy a kakukkfióka kikelése
után 1-3 napon belül minden tojást vagy fi-
ókát kidob a fészekbõl, s a kakukkfióka
felfokozott kéregetési viselkedése az egész
fészekalj kéregetõ viselkedését hivatott pó-
tolni, mely többletmunkára serkenti a szü-
lõket. A gazda védekezõ viselkedése - ér-
dekes módon - csak a letojás (kakukktojó),
ill. a kakukktojás ellen irányul, a fióka el-
len már nem. A gazda parazitizmus elleni
adaptációja leginkább a parazita tojás elle-
ni reakcióknál tanulmányozható. Itt elõ-
ször is a gazdának fel kell tudnia ismerni a
parazita tojást. Ha ez nem sikerül, akkor a
gazda kénytelen elfogadni a kakukktojást,
mely igen költséges lesz számára, saját
utódai helyett a kakukkfiókát fogja felne-
velni. Ha a felismerés bizonytalan, akkor
ez a saját tojások tönkretételéhez vezethet.
A parazitizmus ellen való adaptáció a gaz-
da saját tojásainak a jobb felismerésének
irányában hat (Rothstein 1982, Rodríguez-
Gironés és Lotem 1999). Az olyan faj,
mely saját tojásait nem ismeri, az a parazi-
ta tojást sem tudja eltávolítani (Sealy és
Lorenzana 1998). A biztos felismerés ese-
tén válik lehetõvé a kakukktojás eltávolítá-
sa, leggyakrabban (1) kidobással ("ejek-
ció"), vagy az egész fészekalj elhagyásával
(2) ("dezertálás"). Ezt követõen egy új
fészket épít a gazda és új fészekaljat rak le.
Egyéb módon is megszabadulhat a gazda a
parazita tojástól, pl. a korai tojásrakási sza-
kaszban, leginkább az üres fészekbe helye-
zett kakukktojásnál a tojás eltemetésével
(3), azaz beépítheti a fészekanyagba.

A jelen dolgozat célja, hogy az utóbbi
évek fõbb gazda-költésparazita hipotézise-
it áttekintse, s ugyanakkor a magyarorszá-
gi helyzetrõl egy rövid átfogó képet mu-
tasson.

A gazda-költésparazita kapcsolat
néhány jellegzetessége

Moksnes és Røskaft (1995) az európai mú-
zeumok tojásgyûjteményeiben 12 ezer ka-
kukkos fészekaljat vizsgált át, s szerintük
kb. 15 kakukkrassz található a
Palearktikum európai részén. Azok a leg-
jobb gazdák, melyek nyílt fészket építe-
nek, s fõleg rovartáplálékkal etetnek. Ilyen
faj pl. a tövisszúró gébics (Lanius collu-
rio), melyet korábban Magyarországon
szórványosan parazitált a kakukk, de ma
már nem. Mû kakukktojásokra adott nagy-
számú elutasító válasz alapján a tövisszú-
ró gébics egy már elhagyott gazdának tû-
nik, mivel igen fejlett a tojásfelismerõ ké-
pessége, s ezzel párhuzamban a parazitiz-
mustól meg tud szabadulni az idegen tojás
kidobásával, vagy a fészek elhagyásával
(Moskát & Fuisz 1999). Ugyancsak hazai
kutatások folynak a feketerigón (Turdus
merula), mely kiváló gazda lehetne, de
fészke túl mély, a kakukkfióka viszonylag
nehezen tudja eltávolítani a feketerigó to-
jásait. Néhány fészeknél végzett kísérle-
tünk szerint erre azonban minden esetben
képes volt. Ugyanakkor a feketerigó fõleg
giliszta táplálékon neveli fiókáit, mely va-
lószínûleg nem megfelelõ táplálék a ka-
kukkfiókának. Ez lehet az oka, hogy feke-
terigó típusú kakukkrassz nem alakult ki
Európában. Egyes tojásgyûjteményekben
ugyan található kakukknak vélt, feketerigó
típusú kisebb tojás, de ez a részletesebb
vizsgálatnál minden esetben abnormális
méretû feketerigó tojásnak bizonyult
(Røskaft, szóbeli közlés). Magyarországi
feketerigókon végzett mûtojásos kísérleti
parazitizmus a feketerigók gyengébb to-
jásfelismerõ képességét igazolták, a nádi-
rigóhoz (Acrocephalus arundinaceus) és a

Ornis 2002-bak_uj.qxd  2005-01-27  9:42  Page 50



Moskát Csaba 51

tövisszúró gébicshez viszonyítva (Moskát
Cs., Karcza Zs. és Csörgõ T. még nem
publikált eredményei).

A parazitáltság foka, de gyakran a ka-
kukkgazdák is változnak idõben (Brooke
& Davies 1987), egyes gazdákat elhagy a
kakukk, másokat pedig újonnan parazitál-
hat. Erre jó példa Japánban a kékszarka
(Cyanopica cyana), melyet szabályosan
lerohant a kakukk, mikor a korábban kü-
lönálló elterjedési területeik átfedésbe ke-
rültek (Nakamura 1990, Nakamura et al.
1998, Takasu et al. 1993), majd a para-
zitáltsági szint lecsökkent.

A gazda-költésparazita kapcsolatokat
néhány ismert elmélet segítségével írhat-
juk le. Ezek közül talán a legfontosabb (1)
a fegyverkezési verseny vagy más néven
evolúciós versenyfutás elmélet (Dawkins
& Krebs 1971, Davies 1999), miszerint ha
a kakukk újonnan parazitál egy gazdapo-
pulációt, a naív gazda még elfogadó, de
fokozatosan javul majd a tojásfelismerõ
és ezzel összhangban a védekezõ képessé-
ge. A védekezés megjelenésével a parazi-
tát érõ szelekciós nyomás a parazita tojá-
sok mimikrijének javulása irányába hat. A
parazita adaptációját a gazda ellenadaptá-
ciója követi, mely a tojásfelismerés és vé-
dekezés javulásában nyilvánul meg. Ezt
megint a parazita tojás-mimikrijének ja-
vulása követi. Számos egyensúlyi állapo-
ton keresztül zajlik ez a folyamat addig a
határig, míg a kakukk már nem tud a tojá-
sainak mimikrijén javítani, így túl sok ka-
kukktojást sikeresen elutasít a gazda, s ez
a kakukk reprodukciós sikerességét na-
gyon lecsökkenti. Ilyen esetben a parazita
kénytelen elhagyni a gazdát, s egy újat ke-
res, mely ideális esetben egy naív, még
nem parazitált faj. Az elhagyott gazdák-
nak feltehetõen nem költséges megõrizni
a parazitizmus elleni védekezési képessé-

get (Briskie et al. 1992, Sealy & Bazin
1995, Soler et al. 1999), de fenyegetettség
hiányában a képesség csökkenésével szá-
molhatunk (Cruz & Wiley 1989), fõleg ha
jelentõs mértékben nem genetikai háttere
van a parazita tojások elutasításának,
(Brooke et al. 1998, Lindholm 2000). (2)
Az evolúciós egyensúly elmélet (Lotem et
al. 1992) szerint a még fiatal, 1-éves tojók
még tapasztalatlanok, saját tojásaikat is
csak az elsõ költésük során ismerik meg.
Ezek elfogadják a kakukktojást, de a ké-
sõbbi költéseik során ezt már inkább visz-
szautasítják, mint ezt a japán nádirigók
esete mutatta. A fiatal és öreg, ill. a naív
és tapasztalt tojók aránya teszi lehetõvé a
gazda és a parazita túlélését, s ezek az
arányok hosszú ideig stabilak maradhat-
nak.

Magyarországi kakukkgazdák

Magyarországon két fõ gazdája ismeretes
a kakukknak: hegyvidéken a vörösbegy
(Erithacus rubecula), síkvidéken pedig a
nádirigó. Varga Ferenc, Salgótarján-
Zagyvarónán élõ amatõr ornitológus évti-
zedekig tanulmányozta a vörösbegyes ka-
kukkokat (Varga 1994). A nádirigós ka-
kukkokról Molnár Béla szarvasi tanító
munkáiból vannak ismereteink. Molnár
Aquila-ban közölt fõ mûvét (Molnár 1944)
valójában mások állították össze halála
után 6, magyar nyelven közölt kis füzeté-
bõl. Sok értékes adatot tartalmaz, nem
csak a parazitáltsági szintrõl, hanem a ná-
dirigó válaszreakcióiról is. Molnár (1944)
kiemelkedõen magas, 50%-os parazitáltsá-
gi szintet talált a nádirigónál. Érdekesség,
hogy a magas parazitáltsági szint nem
csökkent le, Moskát & Honza (2000) még
ettõl is magasabb szintet talált (65%), s
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magas volt a többszörös parazitizmus ará-
nya is. Az 1998 és 1999-ben talált 163 ka-
kukktojásból 71 volt egyszeresen, 92 pe-
dig többszörösen parazitált nádirigó fé-
szekben (Moskát & Honza 2002). A ma-
gyarországi nádirigót parazitáló kakukk-
rassz közismerten kiváló mimikrit fejlesz-
tett ki (Southern 1954). Az újabb kutatá-
sok szerint azonban igen nagy változatos-
ságban fordul elõ a kakukktojás, mimikris
és nem mimikris típus egyaránt, s igen
nagy fészekaljak közötti változatosságot
mutat a nádirigó tojása is. Ez megnehezíti
a kakukk dolgát, hiába van esetleg majd-
nem tökéletes mimikris tojása, viszonylag
kicsi a valószínûsége hogy az a megfelelõ
típusú nádirigófészekbe kerül (Moskát &
Honza 2002).

A fentebb említett két kakukkgazda
mellett számos egyéb madárfaj fészkében
is találtak már kakukktojást Magyarorszá-
gon. (A jelen cikknek nem feladata ennek
részletes áttekintése.) Így pl. hazai múzeu-
mokban fellelhetõk különbözõ nádiposzá-
ta és poszáta fajok kakukkos fészekaljai,
vagy pl. alkalmilag parazitált, másodlagos
gazdának tûnik a barázdabillegetõ
(Motacilla alba) is. A hazai irodalomban
számos apró utalás van, hogy alkalman-
ként találtak kakukkos fészekaljakat, vagy
kakukkfiókát etetõ gazdamadarat. Érde-
kesség pl., hogy a kis õrgébics (Lanius
minor) fészkében találtak kakukktojást
Dinnyésnél, ill. egy másik esetben a Ve-
lencei-tavon olyan nádi tücsökmadár
(Locustella luscinioides) fészekben, -
ahonnan már a fiókák kirepültek - egy be-
zápult kakkuktojást találtak (Makatsch
1964).

A kakukk és gazdáik között lezajló ko-
evolúciós lépések monitorozásához cél-
szerû minden adatot megõrizni, mind a
rendszeres, mind pedig az alkalmi kakukk-

gazdák vonatkozásában. A jelen dolgozat
szerzõje szívesen fogad minden kakukkal
kapcsolatos adatközlést. Erre alkalmas le-
het az MME Faunisztikai Adattára is, de
leginkább egy jól mûködõ fészekkártya
rendszerben lehetne nyilvántartani a ka-
kukk adatokat. Ez Angliában is igen hasz-
nosnak bizonyult (pl. Brooke & Davies
1987).

Köszönetnyilvánítás. A kutatás az OTKA
T29570 pályázat keretében folyt.
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