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Összefoglalás. A sárgahasú unka (Bombina variegata) a legutóbbi jégkorszakot követően több refúgiumból rekolonizálta Európát. Genetikai vizsgálatok az Alpokban és a Kárpátokban élő állományok
között, a morfológiai azonosság ellenére jelentős különbségeket tártak fel. Munkánk célja ezen kárpáti és alpesi vonalakhoz tartozó 5 magyarországi sárgahasúunka-populáció összehasonlító bioakusztikai vizsgálata volt. Méréseinket a zavaró hatások elkerülése érdekében laboratóriumi körülmények
között végeztük, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Híradástechnikai Tanszék
mérőszobájában. Ezt követően, a vizsgálatba vont összesen 33 egyed 9783 hangmintájának gyors és
megismételhető elemzése érdekében Matlab 7.6 (THE MATHWORKS, Inc. 2008) környezetben alkalmazást fejlesztettünk, mely a sárgahasú unka hívó- és párzóhangjainak mérésére alkalmas. A vizsgált
hangtípusokra külön végzett Mann-Whitney u-teszt eredményei a genetikailag különböző csoportok
(kárpáti és alpesi) hangjai között szignifikáns különbséget mutattak ki, elsősorban a párzóhang burkolóját (a hangnyomás-időjel csúcsértékeinek összekötésével kapott görbét) jellemző paraméterekben.
Az adatmátrixon végzett főkomponens-analízis ugyanakkor a földrajzi csoportoktól eltérő különválást
mutatott ki, melynek hátterében az egyes populációk önálló evolúciója állhat. Az állatok testhossza,
valamint fejszélessége és fejhossza, illetve az akusztikai paraméterek között korrelációs vizsgálatot
végeztünk. A legtöbb értékpár között (elsősorban a fejszélesség, illetve a testhossz és a hangnyomásidőfüggvény burkolóját jellemző paraméterek esetén) negatív korrelációt találtunk. Több korábbi
munkában leírtakkal ellentétben az alapfrekvencia változása nem mutatott összefüggést az állatok
testméretével.
Kulcsszavak: Sárgahasú unka, bioakusztika, kárpáti és alpesi vonalak, összehasonlítás.

Bevezetés
A bioakusztika, figyelembe véve a rendelkezésre álló eszközök fejlődését, aránylag fiatal tudományterület. A sárgahasú unka (Bombina variegata (LINNAEUS, 1758)) hangadásának pontos leírásával, valamint az európai unkafajok közötti különbségek feltárásával az
1950-es évek végén kezdtek el foglalkozni (LÖRCHER 1969, SCHNEIDER 1966, ZWEIFEL
*

Előadták a szerzők a VI. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia „Molekuláktól a globális felmelegedésig: herpetológia a tudomány és a gyakorlat közötti távolság áthidalásáért” című műhelytalálkozóján a Magyar
Természettudományi Múzeumban (Budapest) 2010. február 22-én.

191

HOCK F. et al.

1959). Az akusztika eszköztára akár faj alatti egységek, illetve hibridzónák feltárására is
alkalmas lehet (SANDERSON et al. 1992), valamint alapul szolgálhat közelrokon taxonok
elkülönítésére is (LÖTTERS & WIDMER 1997, SCHNEIDER 1968). A sárgahasú unka jelenlegi
ismereteink szerint több refugiális területről vándorolt szét az utolsó jégkorszakot követő
időszakban. Egy csoportja, mely a Bombina v. variegata törzsalakot foglalja magában, feltehetően kettéválva, két külön útvonalon rekolonizálta Európát. A mitokondriális DNSvizsgálatok e két vonal között jelentős szekvenciális különbséget tártak fel, ami hosszú
önálló evolúciót jelez (SZYMURA 2000). A két csoport közül az egyik a Kárpátokat kolonizálta, míg a másik a mediterráneum mentén az Alpokig terjedt szét. Magyarország középhegységi területein a két geográfiai vonalhoz tartozó populációk izoláltan vannak jelen
(VÖRÖS 2006), így a Balkánon tapasztalható keveredés közöttük nem jött létre. Az előzőek
mellett azonban számolnunk kell azzal is, hogy a populációk izolációja hosszú idő óta
fennáll, így a korábban kialakult genetikai vonalak mellett ebből származó, intraspecifikus
különbségek is kialakulhattak. Más fajokkal végzett vizsgálatok (SMITH et al. 2003a, SMITH
et al. 2003b, TÁRANO 2001) ezt a jelenséget már kimutatták.
Az izolációs hatás mellett, különösen az alacsonyabb térszíneken található élőhelyekről
származó példányok esetében, nem lehet elhanyagolni a vöröshasú unkával (Bombina
bombina (LINNAEUS, 1761)) történő hibridizáció jelenségét sem.
Korábbi tanulmányok a fajhibridek keletkezésének tényét Magyarországon is feltárták
(MÉHELY 1891, GOLLMANN 1986, 1987, VÖRÖS et al. 2003), illetve egy vizsgálat (SANDERSON et al. 1992) rávilágított ennek az állatok akusztikus kommunikációjára gyakorolt hatására is.
A hazai unkafélék hangadásával kapcsolatban végzett korábbi vizsgálatok kimutatták,
hogy a két faj egymástól bioakusztikai eszközökkel egyértelműen elkülöníthető (LÖRCHER
1969, SCHNEIDER 1966, SANDERSON et al. 1992). Fény derült arra is, hogy a vizsgált hangok
több paramétere korrelál az állatok testméretével, és a vízhőmérséklettel (LÖRCHER 1969,
SANDERSON et al. 1992, ZWEIFEL 1959).
A Magyarországon előforduló unkafajok akusztikus kommunikációját sokan vizsgálták
(LÖRCHER 1969, SANDERSON et al. 1992). A sárgahasú unka külső hanghólyaggal nem rendelkezik. A hangképzésben a szájfenék izomzatának összehúzódása játszik szerepet, melynek segítségével az állat a gégefőn keresztül a levegőt a tüdőbe préseli. Rezonátorként, azaz
funkcionális belső hanghólyagként a tüdő működik (LÖRCHER 1969).
A sárgahasú unka hangjait négy csoportba sorolhatjuk. Megkülönböztetünk hívóhangot,
módosult hívóhangot, párzóhangot és riasztóhangot. Ezek közül a nőstények csak a riasztóhangot adják (VASARA et al. 1991). A hívóhang a territórium jelzésére és a párzásra kész
nőstények hívására szolgál. A párzóhangot a hím állatok amplexusban adják (VASARA et al.
1991, LÖRCHER 1969). Mivel a riasztóhangot a nőstények is adhatják (azaz a felvételeken a
hangot adó állat nem azonosítható), a módosult hívóhang pedig tapasztalataink alapján, statisztikai módszerekkel a hívóhangtól nem különül el, munkánk csak a hívóhang és a
párzóhang vizsgálatára terjedt ki (1–4. ábra). A két hangtípus matematikai–statisztikai
módszerekkel egymástól az alapfrekvencia és a hossz alapján jól elkülöníthető, mivel a
párzóhang néhány 10 ms-mal rövidebb, és az alapharmonikus frekvenciája valamivel magasabb, illetve erősebben frekvenciamodulált (LÖRCHER 1969, SANDERSON et al. 1992).
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Célkitűzéseink
Annak ellenére, hogy a hazai sárgahasúunka-populációk közötti különbségek a molekuláris biológia eszközeivel napjainkban már egyértelműen kimutathatók, szükségesnek láttuk
olyan, gyorsan és költséghatékonyan elvégezhető vizsgálati módszerek kifejlesztését, melyek akár terepi körülmények között is alkalmazhatók.
Vizsgálatunk tárgya volt emellett feltárni, hogy a morfológiailag nem, de genetikailag
jelentősen különböző csoportok hangadásában kimutatható-e szignifikáns különbség.
Munkánk céljai a következők voltak:
1. A sárgahasú unka hazai populációinak összehasonlítása a bioakusztika eszközeivel laboratóriumi körülmények között, különös tekintettel arra, hogy a genetikailag elkülönült
populációk milyen mértékben választhatók el egymástól hangjelzésük alapján;
2. A rendelkezésre álló nagy számú (közel 10.000) hangminta objektív elemzéséhez szükséges és a későbbi kutatásokban is felhasználható számítógépes alkalmazás kifejlesztése;
3. A vizsgált hangtípusok automatikus szétválasztására alkalmas algoritmus kidolgozása,
illetve a releváns paraméterhalmaz meghatározása.
Ezekkel kapcsolatban az alábbi kérdésekre kerestük a választ:
1. Tapasztalható-e szignifikáns különbség a vizsgált akusztikai paraméterekben a sárgahasú
unka két csoportjából (alpesi, illetve kárpáti) származó egyedei között?
2. Meghatározható-e egy releváns akusztikai paraméterhalmaz, melynek segítségével – akár
terepi körülmények között is – elkülöníthetővé válnak a genetikailag jól elválasztható
csoportok?
3. A két genetikai (geográfiai) vonal elkülönülésétől függetlenül, észlelhető-e szignifikáns
különbség az egyes populációkból származó egyedek hangadása között?
4. A digitális eszközökkel történő mintavétel és elemzés segítségével is kimutatható-e a közel lineáris összefüggés az egyedek testméret-paraméterei, illetve a hangok tulajdonságai
között.

1. ábra. A párzóhang normalizált hangnyomás–időfüggvénye.
Figure 1. Sound pressure level of mating calls as a function of time.
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2. ábra. A párzóhang amplitúdó-karakterisztikája (spektruma).
Figure 2. Amplitude characteristics of mating calls (magnitude spectrum).

3. ábra. A hívóhang normalizált hangnyomás–időfüggvénye.
Figure 3. Sound pressure level of advertisement calls as a function of time.
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4. ábra. A hívóhang-amplitúdó karakterisztikája (spektruma).
Figure 4. Amplitude characteristics of advertisement calls (magnitude spectrum).

Anyag és módszer

A faj élőhelyigénye, hazai előfordulása
A sárgahasú unka Franciaországtól Görögországig, mintegy 100 és 2100 méter tengerszint feletti magasság között, erdei vagy ahhoz közeli élőhelyeken elterjedt (GASC et al.
1997). Elsősorban a sekély, vízinövényektől mentes állóvizeket, gyakran az időszakos vizeket, keréknyomokat részesíti előnyben (MACCALLUM et al. 1998, MARIÁN 1988, SCALA
& FRACASSO 2004). A faj magyarországi elterjedése azokra a középhegységi területekre
korlátozódik, ahol a csapadék éves mennyisége a 700 millimétert meghaladja (SZABÓ
1959), míg az alacsonyabban fekvő területeket a vöröshasú unka (Bombina bombina) kolonizálta. Korábbi tanulmányok a sárgahasú unka előfordulását általában 300–1200 méteres
tengerszint feletti magasságok között írják le (COGÃLNICEAU 1996). A faj előfordulását az
Őrség, a Soproni-hegység, a Kőszegi-hegység, a Somogyi-dombvidék, a Mecsek, a Dunántúli- és Északi-középhegység, illetve az Aggteleki-karszt területéről írták le (DELY 1967,
MARIÁN 1988, VÖRÖS 2008).
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A mintaterületek és a begyűjtés módszerének ismertetése
A vizsgálatainkhoz 33 hím állatot gyűjtöttünk be az alábbiakban ismertetésre kerülő öt
mintaterületről (5. ábra). A befogott példányokat, a méréseket követően, az eredeti élőhelyen szabadon eresztettük.

5. ábra. A sárgahasú unka (Bombina variegata (L.)) magyarországi elterjedése. Szürke szín jelöli az
alpesi, fekete a kárpáti vonalakhoz tartozó populációkat.
Figure 5. Distribution area of the yellow-bellied toad (Bombina variegata (L.)) in Hungary. Gray colour shows
the populations belonging in the Alpine, whereas the black ones in the Carpathian lineage.

A kárpáti vonalhoz tartozó élőhelyek
1. Mátra hegység: A Mátra területén a mintavétel a Mátraháza közelében fekvő Pisztrángos-tó környezetében húzódó erdészeti földutakon történt. Itt a faj elsősorban a keréknyomokban összegyűlt csapadékvíz által alkotott kisebb-nagyobb pocsolyákban találta meg
élőhelyét. A Mátra területéről összesen 5 állattal végeztünk méréseket.
2. Zempléni-hegység: A Zemplén területén az állatok befogását egyaránt végeztük az
erdészeti utakon található pocsolyákból, illetve az útmenti vízelvezető árkokból. A gyűjtés
a Rostalló közelében található Mlaka-réten, Újhután a Zoltán-forrásnál, illetve Pusztafalu
határában történt. E mintaterületről 8 állatról készítettünk hangfelvételt.
3. Visegrádi-hegység: A Visegrádi-hegységben jelenleg ismert egyetlen sárgahasúunkapopuláció Leányfalu térségében van. A faj élőhelyét itt kisebb tavakban, valamint az erdészeti utak pocsolyáiban találta meg. A mérést 7 hím egyeden végeztük el.
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Az alpesi vonalhoz tartozó élőhelyek
1. Alpokalja: A gyűjtést a Felsőszölnök közelében fekvő Hampó-völgyben, illetve Kőszegen a Pogányok dűlőben, vizesárokból és az úton lévő pocsolyákból végeztük el. A területen összesen 6 hím állat vizsgálata történt meg.
2. Mecsek: A befogás Pécsett, a Jakab-hegyen, az erdészeti úton található időszakos pocsolyákból történt. A területről összesen 7 egyed hangadását rögzítettük.
Az egyedek azonosítása, a testméretek felvétele
Az egyes egyedek hangadásának a testhossztól való közel lineáris függését már korábbi
tanulmányok kimutatták (LÖRCHER 1969), ezért munkánk során elengedhetetlen volt az egyedek megkülönböztetése. Aránylag kis számú, kifejlett egyed vizsgálata esetén ez a hasoldal
mintázatának rögzítésével lehetséges, mivel az egyedi, és az élet során nem változik
(NIEKISCH 1995, VÖRÖS 2006), így a mérések során külön jelölés alkalmazása nem volt szükséges. Az egyedek hasmintáját Nikon D80 típusú digitális fényképezőgéppel rögzítettük.
A testméret-paraméterek felvétele tolómérő segítségével, korábban már leírt módon
(VÖRÖS 2006) történt. Bár a korábbi tanulmányok csak a hangadás testhossztól való függését vizsgálták, indokoltnak tartottuk a fejhossz és fejszélesség rögzítését is, mivel feltételezhető, hogy a szájüreg méretének a hangképzésben jelentős szerepe van.
A testhossz rögzítése a kloákától az állkapocs csúcsáig; a fejszélességé a két négyszögcsont között; a fejhosszúságé az állkapocs csúcsa és a koponya caudalis végének vonala között történt. A pontosabb eredmények érdekében minden mérést háromszor végeztük el, és
azok átlagát vettük.
A hangminták rögzítésének körülményei
A hangminták rögzítése a zavaró hatások maximális elkerülése érdekében laboratóriumi
körülmények között, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Híradástechnikai Tanszéke Akusztikai Laboratóriuma félszabad hangterű mérőszobájában történt. A félszabad hangterű szoba egy, a padlóját leszámítva visszaverődés-mentes hangszigetelt helyiség, amely akusztikai szempontból úgy viselkedik, mint egy, egyetlen merev visszaverő
felülettel ellátott (merev talaj), végtelen szabad hangtér, azaz olyan homogén tér, amelyben
a hang nem verődik vissza és nem hajlik el (TARNÓCZY 1984). A felvételek 44,1 kHz mintavételi frekvenciával és 16 bit számábrázolási felbontással, 28°C vízhőmérséklet mellett
készültek.
A hangrögzítéshez használt berendezés a következő volt: AKG C-414 B-ULS mikrofon;
RME Fireface 800 hangkártya; Intel Core2 Duo processzorral szerelt személyi számítógép.
A felvételt Steinberg Cubase SX (STEINBERG MEDIA TECHNOLOGIES GmbH. 2004) szoftverrel végeztük, az utófeldolgozás (vágás, szűrés, stb.) Adobe Audition 3.0 (ADOBE Inc.
2007) programban történt.
A szűrést a hangtípusok alapfrekvenciájának, illetve a sárgahasú unka hallószervének
WEVER (1985) által leírt frekvencia-átviteli karakterisztikája figyelembe vételével végeztük
el. Ennek célja elsősorban a jel–zaj viszony javítása volt, amely a hasznos jel kezdő- és
végpontját meghatározó algoritmus megfelelő működése érdekében elengedhetetlen. Az
állatokat a felvételre a korábbi munkákban (BURMEISTER & WILCZINSKY 2004, LÖRCHER
1969, OLMSTED 2006, SANDERSON et al. 1992) leírtaknak megfelelően készítettük elő.
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Alkalmazásfejlesztés
A kapott nagy számú (összesen 9783) hangminta feldolgozásához Matlab 7.6 (THE
MATHWORKS Inc. 2008) környezetben automatikus elemző alkalmazást fejlesztettünk, amely
objektivitást és megismételhetőséget biztosít.
A hangminták amplitúdó-karakterisztikáját (spektrumát) gyors Fourier-transzformációval állítottuk elő, amelyet az alapfrekvencia megállapítására, valamint az alaphang és az
első három felhang intenzitásviszonyának kiszámítására használtunk. A transzformált jelen
megállapítható a berezgés és a lecsengés hossza, továbbá a hang intenzitásváltozását leíró
paraméterek. A diszkrét Fourier-transzformációt a jel berezgési időt követő, de lecsengést
megelőző, állandósult szakaszában levő mintáin végeztük el.
A berezgés végének a jel azon pontját tekintettük, ahol annak energiája a maximum
90%-át először eléri, míg a lecsengés kezdete az az időpont, ahol ezt az értéket utoljára
mérhetjük. A hasznos időbeli jel végpontjait a hangminta elejéről vett, értékelhető információt nem tartalmazó, állandó 600 mintapont hosszúságú szakasz átlagos energiájához (zaj)
képest adaptívan határoztuk meg. A transzformációkat a Matlab 7.6 (THE MATHWORKS Inc.
2008) beépített függvényeivel végeztük el.
Az általunk vizsgált két hangtípus elválasztása az elkészített szoftver segítségével történt. Erre a célra a hangminták hossz- és alapfrekvencia-paramétereit használtuk fel, az elválasztás k-közép klaszterizációval zajlott. Az elemzéseket Intel Core2 Quad processzorral
szerelt személyi számítógépen futtattuk. A programfutás eredményeként az egyes hangminták valamennyi paraméterének adatait (amennyiben mérhetők voltak), valamint az egyedekre számított átlagértékeket kaptuk.
Az eredmények statisztikai feldolgozása
Az analízis eredményeként kapott adatmátrixokat statisztikai módszerekkel elemeztük.
A tesztek futtatásához Statistica 7.0 (STATSOFT Inc. 2004) és Syn-Tax 2000 (PODANI 2001)
programcsomagokat használtunk.
A genetikai (geográfiai) csoportok közötti különbségek, illetve az ezeket leíró releváns
paraméterhalmaz meghatározásához Mann-Whitney u-tesztet (SOKAL & ROHLF 1995) alkalmaztunk. A nem-parametrikus próba használatát adataink a normál eloszlástól való szignifikáns eltérése indokolta. A tesztet a geográfiai csoportok figyelembe vételével az összes
mérési eredményre külön-külön elvégeztük.
Feltételezve, hogy a genetikai csoportok egymástól a hangadás alapján elkülöníthetők,
azok elválasztására az egyedek ismert földrajzi besorolásának figyelmen kívül hagyásával
az adatok főkomponens-analízisét (PODANI 2001) is elvégeztük. Az egyes változók összemérhetőségét centrálással, illetve a szórással való standardizálással biztosítottuk. Ennek segítségével a nagyszámú (20) vizsgált paramétert összesen két, egymással korrelálatlan változóba tömörítettük, melyek az eredeti információ legnagyobb részét megőrzik (SZÉKELYI
& BARNA 2002).
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Eredmények és megvitatásuk

A geográfiai csoportokat elkülönítő releváns paraméterhalmaz meghatározása
A földrajzi (genetikai) csoportok bioakusztikai paramétereinek statisztikai elkülönülését
vizsgáló Mann-Whitney u-teszt (SOKAL & ROHLF 1995) eredményeit az 1. táblázat tartalmazza. A táblázat jobb oldalán a szignifikanciaszint (p<0,05) szerepel.

1. táblázat. A Mann-Whitney u-próba eredményei (p-értékek) a vizsgált hangtípusokra. * A hang
kezdetétől a maximális intenzitás eléréséig eltelt idő [ms]; ** A maximális intenzitás adott százalékának első (Be n%), illetve utolsó (Le n%) időpontja [ms]. A p=0,05 szinten szignifikánsan különböző
változókat félkövérrel szedtük.
Table 1. Differences in physical parameters of established call types (Mann-Whitney U-test). *Time elapsed (ms)
from the initiation to the maximal intensity of the sound; **The first and last time points when a certain proportion
of the maximal sound intensity is reached. Significant variables are shown in bold.

Időtartam
Lecsengés
Maximum*
Be 20% **
Be 50%
Be 60%
Be 75%
Be 82%
Berezgés
Be 95%
Be 98%
Le 98%
Le 95%
Le 90%
Le 82%
Le 75%
Le 60%
Le 50%
Le 20%
Alaphang

Párzóhang
0,15
0,39
0,09
0,77
0,39
0,12
0,23
0,05
0,03
0,06
0,05
0,07
0,09
0,09
0,12
0,07
0,05
0,07
0,07
0,9

Hívóhang
0,91
0,77
0,5
0,04
0,37
0,55
0,61
0,65
0,65
0,68
0,61
0,84
0,91
0,94
0,65
0,65
0,55
0,55
0,58
0,84

Elsősorban a hangnyomás–időfüggvény (időjel) burkolóját a berezgés és lecsengés szakaszában jellemző paraméterek voltak alkalmasak a két vonal elválasztására. A táblázatban
ezek ms egységben azt az időpontot adják meg, ahol a mérhető maximális energia adott része az időjel burkolóját vizsgálva először, illetve utoljára mérhető. A vizsgálatba vont paraméterek alapján, a geográfiai csoportok között tapasztalt szignifikáns eltérések főképpen
a párzóhang esetében játszhatnak szerepet az állatok akusztikus kommunikációjában. A
teszt az alapfrekvencia, a hossz, illetve a felhang-tartalom tekintetében a két csoport között
nem mutat értékelhető különbséget. A jelenleg vizsgált aránylag alacsony mintaelemszám
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(33 egyed) növelésével azonban nem zárható ki, hogy a tapasztalt elkülönülés karakterisztikusabbá váljon, illetve más paraméterek esetén is szignifikáns legyen. Ez elsősorban a
párzóhang burkolóját jellemző paramétereknél várható, ahol a szignifikanciaszint a p=0,05
értéket megközelíti. Mivel az állatok hangadása a külső hanghólyag hiánya miatt meglehetősen halk, a módszer terepi vizsgálatokra csak megfelelő jel-zaj viszonyt és részletességet
biztosító rögzítőberendezések alkalmazása, illetve zajszűrés mellett tűnik alkalmasnak.

A geográfiai csoportok elkülönülésének vizsgálata az akusztikus paraméterek alapján
Feltételezve, hogy amennyiben a földrajzilag elkülönült populációk egymástól az akusztikai paraméterek (hangadás) alapján elválaszthatók, a csoportosítást a származási hely (élőhely) figyelembe vétele nélkül főkomponens-analízis segítségével is elvégeztük (6. ábra).
Mindkét hívóhang-típus esetén találtunk két elkülönült csoportot, ahol a szétválás elsősorban az időjel burkolóját a berezgés és lecsengés szakaszában jellemző értékek mentén
történt. A Mann-Whitney u-teszt eredményeihez hasonlóan, a korábbi munkáktól (SANDERSON et al. 1992, LÖRCHER 1969, ZWEIFEL 1959) eltérően az alapfrekvencia kevéssé volt
variábilis. Az eredmények értékelésénél csak az első két főkomponenst vettük figyelembe,
melyek a pontfelhő teljes varianciájának nagy részét (a párzóhangok esetén 72%, illetve
13%, a hívóhangok tekintetében 77% és 11%) reprezentálják.
A főkomponens-analízis eredménye egyértelműen mutatja, hogy a párzóhangok vizsgálata a geográfiai csoportokat nem választja el egymástól. A 6. ábrán ugyanakkor látható,
hogy néhány egyed (5511, 4014, 4015, 4017, 3014) a többiektől elkülönül (az ábrán az ellipszissel kijelölve). Mivel ismert a hangadás testméretfüggése (LÖRCHER 1969, SANDERSON et al. 1992), először feltételeztük, hogy a különböző genetikai (geográfiai) csoportokhoz tartozó egyedek ez alapján különülnek el. Mivel azonban a vizsgált példányok testhossza jelentős mértékben nem különbözött, ez a tapasztalatokat nem magyarázza. Ez alól
egyedül a Mátrában befogott, átlagosnál kisebb méretű 3014-es számú fiatal egyed képezhet kivételt. Mivel a Mecsek, a Zempléni-hegység, illetve a Mátra területén a gyűjtés – a
gépjármű- és turistaforgalom szempontjából – gyakrabban használt utakon történt, elképzelhető, hogy a pontfelhő kettéválása a teszt során az élőhelyen tapasztalható eltérő mértékű
diszturbanciával magyarázható. Ennek alátámasztása egy későbbi mérés feladata.
A továbbiakban szükséges megvizsgálni azt is, hogy a sárgahasú unka hangadásában
vannak-e olyan tanult elemek, amelyek a nagyobb mértékben zavart élőhelyen az akusztikus kommunikációt elősegítik, illetve, hogy ezek laboratóriumi körülmények között érzékelhetők maradnak-e. Kérdéses továbbá, hogy az evolúciós léptékben rövid ideje tartó felerősödött antropogén zavaráshoz való alkalmazkodásra a faj képes lehetett-e.
Az élőhelyek minősége mellett elképzelhető, hogy a hosszú ideje izolált populációk
hangadásának önálló evolúciója, vagy különösen az alacsonyabb térszíneken fekvő élőhelyek esetén, a magyarországi unkafajok korábbi adatok (VÖRÖS 2006, SANDERSON et al.
1992) alapján ismert hibridizációja áll a jelenség hátterében.
A hívóhangokra végzett főkomponens-analízis, a párzóhangokhoz hasonlóan, a genetikai csoportok között nem mutatott ki különbséget. Ugyanakkor az ott tapasztalható elkülönülés is gyengébb, a vizsgált egyedek közül a hangadás alapján elsősorban néhány mecseki
egyed vált el. Tekintettel ezen példányok élőhelyének alacsony (mindössze 265 méteres)
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tengerszint feletti magasságára, az itt tapasztaltak nagyobb valószínűséggel vezethetők
vissza a vöröshasú unka introgressziójának az akusztikus kommunikációra gyakorolt hatására, mint a populáció önálló evolúciójára, illetve a habitat minőségére.

6. ábra. A standardizált és centrált főkomponens-analízis (PCA) eredménye a párzóhangok paraméterei
alkotta térben. Csak az első két főkomponenst tüntettük fel, melyek a teljes variancia mintegy 85%-át
magyarázzák. Az egyedeket azonosító számok első számjegye az élőhelyre utal: 1 Alpokalja;
2 Visegrádi-hegység; 3 Mátra; 4 Zempléni-hegység; 5 Mecsek.
Figure 6. PCA (principal component analysis, standardized and centered) of studied individuals based on their
advertisement call parameters. The first two principal components explain 85% of the total variance. The first digit
of the code refers to its geographic origin.

A testméret-paraméterek és a hangadás összefüggésének vizsgálata
A sárgahasú unka hangtípusait vizsgáló korábbi munkák (SANDERSON et al. 1992,
LÖRCHER 1969, ZWEIFEL 1959) a hangadást csupán a testhossz függvényében vizsgálták.
Feltételezhető azonban, hogy a szájüreg mérete befolyásolja a hangadást. Ennek alátámasztására korrelációs vizsgálatot végeztünk három fontosabb testmérettel (testhossz, fejhossz,
fejszélesség) és a rendelkezésre álló, értékelhető akusztikai paraméterekkel. Az eredmények
feltételezéseinket igazolják, azaz a testhosszon kívül a fej méretének, elsősorban a fejszé-
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lességnek, jelentős szerepe van az állatok hangadásában. A vizsgált adatpárok között negatív korrelációt találtunk, ez alól a hívóhangok esetén, a fejhossz és a mérhető maximális
energia 20%-ának első eléréséhez szükséges idő képez kivételt. A korábbi adatokkal
(LÖRCHER 1969) ellentétben, az alapfrekvencia- és a testméret-paraméterek között nem találtunk korrelációt, illetve az időjel burkolóját jellemző értékeket ebből a szempontból is
lényegesebbnek érezzük.

Értékelés
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a sárgahasú unka (Bombina variegata) korábban
genetikai vizsgálatokkal elkülönített két csoportja a hangadás alapján csak gyengén válik el
egymástól. A csoportosítás elsősorban a hangnyomás–időfüggvény burkolójának fel- és lefutását jellemző paraméterek alapján lehetséges. A populációk (illetve a hozzájuk tartozó
egyedek) bioakusztikai eszközökkel történő besorolására elsősorban a párzóhangok alkalmasak.
A főkomponens-analízist az előzetes földrajzi (genetikai) alapú csoportosítás figyelmen
kívül hagyásával, kizárólag az általunk mért akusztikai paraméterek adataival végeztük el.
A teszt eredményei alapján, elsősorban a párzóhangok esetében, az eredeti csoportoktól eltérő különválás tapasztalható. Mivel ezt a szétválást az állatok testméretei nem magyarázzák, feltételezhető, hogy a jelenség hátterében az élőhelyeken tapasztalható akusztikus és
fizikai zavarás eltérő mértéke, és/vagy a vöröshasú unkával (Bombina bombina) történő
hibridizáció hatása, illetőleg a vizsgált populációk evolúciós léptékben hosszú ideje zajló
önálló fejlődése áll. Bár további vizsgálatok (terepi zajmérés, az állatok viselkedésének laboratóriumi vizsgálata különböző zajtípusok mellett), valamint a korábbi adatok (a genetikai vizsgálatok és a továbbiakban készítendő Bombina bombina referencia-hangfelvételek
eredményeit is figyelembe vevő) együttes tesztelése nélkül a jelenség nehezen magyarázható, a hívóhangok paramétereire futtatott főkomponens-analízis eredményei a mecseki élőhely esetén a hibridizáció hatását látszanak igazolni. A párzóhangok tesztelése során egy
mátrai egyed is elkülönült, ez az állat a többitől számottevően kisebb testméretével hozható
összefüggésbe.
Mindezek figyelembe vételével elmondható, hogy az állatok kora, a vöröshasú unka
introgressziója, és az élőhelyeken tapasztalható akusztikus diszturbancia eltérő mértéke
egyaránt befolyásolhatja a sárgahasú unka akusztikus kommunikációját. A bioakusztikai
eszközök a párzóhangok vizsgálatával alkalmasak arra, hogy a korábban leírt genetikai
csoportok közötti különbséget feltárják.
Eredményeinket egy korábbi, a hibridizáció hatását vizsgáló munka (SANDERSON et al.
1992) is alátámasztani látszik. Ez alapján ugyanis a két faj hangadását jellemző paraméterek között, a hibrid példányokat vizsgálva átmeneti alakok jönnek létre. E jelenség a legalacsonyabb térszínen elhelyezkedő mecseki mintaterületről származó egyedek esetén feltételezhető, de további vizsgálatok (egyértelműen a vöröshasú unkához tartozó felvételekkel
történő összehasonlítás) nélkül biztosan nem igazolható.
A korrelációs vizsgálatok alapján több paraméter mutat összefüggést a testmérettel, illetve a hangadásban a testhossz mellett a szájüreg nagyságát jellemző értékek is szerepet
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játszanak. A korábban leírtakkal (LÖRCHER 1969) ellentétben az alapfrekvencia és a testméret-paraméterek között nem volt kimutatható összefüggés. Elemzéseinkhez nagy számú,
összesen 9783 hangmintát használtunk fel, azonban a vizsgálatba vont egyedek száma viszonylag alacsony (33) volt. Feltételezhető, hogy a mintaelemszám növelésével eredményeink megerősíthetők lesznek, melyre megfelelő rögzítőberendezés és szűrés segítségével,
akár terepi felvételek is alkalmasak lehetnek. A laboratóriumban alkalmazott standard körülmények (állandó hőmérséklet, a zavaró hatások maximális elnyomása, az állatok megfelelő előkészítése) azonban megnehezítik az ott készült felvételeknek az in situ rögzített
hangmintákkal történő összevetését. Mindezek mellett a rendelkezésünkre álló hangadássorozatok elemzésére még nem került sor, melynek eredményei eddigi tapasztalatainkat kiegészíthetik.
Végezetül elmondható, hogy az általunk alkalmazott módszerek megfelelő körülmények
között alkalmasak a sárgahasú unka két magyarországi földrajzi csoportjának szétválasztására.
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Abstract. Post-glacial recolonization of the yellow-bellied toad (Bombina variegata (LINNAEUS,
1758)) has occurred following two recolonization routes: from the Carpathians and from the Alps. In
spite of their morphological similarity, significant genetic differences exist between the two lineages.
The present study aims at investigating whether the two lineages (represented by 5 Hungarian
populations) differ in their bioacoustical characteristics. In order to exclude disturbing effects, the
recording was carried out in the semi-anechoic room of the Laboratory of Acoustics of the Department of Telecommunication, Budapest University of Technology and Economics. Using Matlab 7.6 a
program was developed to facilitate quick and repeatable analysis of advertisement and mating calls.
Altogether 9783 call samples belonging to 33 individuals have been analysed. The Mann-Whitney Utest used to compare calls of individuals belonging to the different lineages showed significant
differences among the Carpathian and Alpine lineage, especially in the characteristics of of the
mating call. At the same time, the results of the principal component analysis show a separation of the
populations investigated that is different from that of the geographical lineages, which may be the
result of the independent evolution of the different populations. The correlation analysis investigating
the relationship of the body length, the head width and length of the analysed individuals mostly
showed negative correlation of the above-mentioned parameters. In contrast to previous studies,
variations in the base frequency did not show any correlation with the body size of the animals.
Keywords: bioacoustics, Carpathian and Alpiner lineage, comparison, yellow-bellied toad.
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