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PhD képzés iránt érdeklődő hallgatók jelentkezését várjuk kutatócsoportunkba az alábbi 
témákban: 
 
1. Az emberi zavaráshoz történő alkalmazkodás mechanizmusai. Az emberi tevékenység ma 
már szinte minden vadonélő állatpopulációra hatással van. A projektben különböző mértékű 
zavarásnak kitett területeken vizsgáljuk a madarak viselkedését, a populációk sikerességét, és 
azokat a genetikai mechanizmusokat, amik segíthetik a zavaráshoz történő alkalmazkodást, az 
emberi jelenléttel szembeni tolerancia kialakulását. A téma lehetőséget ad terepi vizsgálatokra, 
kísérletekre, és modern genetikai módszerek elsajátítására.  
 
2. Az ivararány fajok közötti változatosságának okai és következményei. A felnőttkori ivararány 
a populációk egyik legalapvetőbb demográfiai tulajdonsága, ami hatással van a hímek és 
nőstények szaporodási stratégiáira. Hüllő, madár és emlős fajok tulajdonságainak 
összehasonlításával kutatjuk, hogy milyen folyamatok vezetnek a kiegyenlítetlen ivararány 
kialakulásához. Vizsgáljuk, hogy a hímek vagy nőstények túlsúlya miként befolyásolja a párzási és 
utódgondozási viselkedés evolúcióját, például a monogámia és a poligámia megjelenését.  
 
3. Levéljárók ökológiai és viselkedésbiológiai kutatása. A fordított ivari szerepek (sex role 
reversal) az egyik legkülönlegesebb szaporodási forma, amiben a nőstények versengenek a 
párszerzésért a hímek pedig egyedül gondozzák az utódokat. A projektben egy ilyen stratégiát 
követő faj, a fácánfarkú levéljáró (Hydrophasianus chirurgus) szaporodási rendszerét és ennek 
ökológiai és demográfiai hátterét kutatjuk egy thaiföldi populáció terepi vizsgálatával. 
 
Várjuk a témák iránt érdeklődő hallgatók jelentkezését, akik nappali tagozatos PhD képzésre 
felvételizhetnek a veszprémi Pannon Egyetem Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskolájába. 
Feltétel a biztos angol nyelvismeret, előny az ökológiai, viselkedésbiológiai, vagy genetikai 
vizsgálatokban szerzett tapasztalat, az alapvető statisztikai ismeretek, és a természetvédelmi 
problémák iránti nyitottság. A felvételi vizsgán kiemelkedő eredményt elérő hallgató a Pannon 
Egyetem kiegészítő ösztöndíjában részesülhet.  
 
A projektekkel kapcsolatos további információk elérhetők a kutatócsoport honlapján 
(http://ornithology.limnologia.hu/). A témakiírások az Országos Doktori Tanács honlapján 
találhatók (https://doktori.hu/).  
 
A jelentkezeshez május 15-ig küldjék el e-mailben önéletrajzukat, az MSc és BSc diploma 
másolatát, egy motivációs levelet és legalább két ajánló nevét és elérhetőségét. 
 
További információ és jelentkezés: Dr Liker András, andras.liker@gmail.com 
 


