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K-stratégának nevez az ökológiai irodalom 
egy olyan fajt, amely képes fennmaradni 
viszonylag alacsony környezeti fenntartóké-
pesség (K) mellett, és miután ilyen körülmé-
nyek között gyenge az interspecifikus ver-
seny, a születési rátája is viszonylag alacsony. 
Tipikus példaként az Andokban élõ kondor-
keselyût szokták felhozni, amely két-három 
évenként rak egy tojást, és kicsinyét nagy 
gonddal neveli. R-stratégának neveznek 
egy olyan fajt, amely magas szaporodási 
rátájával (r) igyekszik versenytársai között 
fennmaradni, viszont életének jelentõs ré-
szét táplálkozással kénytelen tölteni. Ennek 
tipikus példája az üregi és a mezei nyúl. Az 
Ausztráliába Európából behurcolt rendkívül 
gyorsan szaporodó nyúl komoly versenytár-
sa a kengurunak, amely inkább K-stratégá-
nak tekinthetõ.

Mintegy húsz évvel ezelõtt egy akkor 
sokak által vizsgált dinamikai rendszert 
tanulmányoztunk, amely két ragadozó faj 
versengését modellezte egy zsákmányfajért 
(Farkas, 1984, 1987). Sikerült olyan feltéte-
leket találnunk, amelyek mellett az egyik 
ragadozó K-, másik r-stratégának tekinthetõ. 
A rendszer egyensúlyi helyzetei egy egye-
nes szakaszt töltenek ki. Ha a környezeti 
fenntartó képesség (a zsákmányra nézve) 
alacsony, vagyis kevés a ragadozók tápláléka, 
akkor az egyenes szakasz a rendszer attrak-
tora, és a három faj által alkotott ökológiai 
rendszer stabilisan fennmaradhat úgy, hogy 
a két ragadozó abundanciájának aránya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tetszõleges lehet. Ha elkezdjük növelni a 
fenntartó képességet, akkor az egyensúlyi 
helyzetek fokozatosan destabilizálódnak, 
kezdve azokkal, amelyekben a K-stratéga 
abundanciája nagyobb az r-stratégáénál. 
Meghatározott K értéknél már az összes 
egyensúlyi helyzet destabilizálódott, a K-
stratéga kihal, és fennmarad stabilisan az 
r-stratégából és a zsákmányból álló kétkom-
ponensû rendszer. Ezt a jelenséget neveztük 
el cipzár-bifurkációnak (zip bifurcation).

Most chilei matematikusokkal a jelensé-
get általánosítottuk három ragadozó fajból 
és egy zsákmányfajból álló, négykompo-
nensû rendszerre. Az elsõ ragadozó inkább 
K- és kevésbé r-stratéga, mint a második, ez 
pedig inkább K- és kevésbé r-stratéga, mint 
a harmadik. A rendszer egyensúlyi helyzetei 
egy kétdimenziós háromszög lapot töltenek 
ki, amely kis K értéknél a rendszer attraktora. 
Analóg eredményt kaptunk, mint korábban. 
Ha növeljük K-t, akkor fokozatosan elõször 
az elsõ, majd a második ragadozó veszít teret, 
és végül, meghatározott K érték felett mind-
kettõ kihal, és az r-stratégából és a zsákmány-
ból álló kétkomponensû rendszer marad 
fenn. Ezt a jelenséget tépõzár-bifurkációnak 
(velcro bifurcation) neveztük el.

Megjegyzem, hogy idõközben ezt a 
jelenséget észleltük egy politológiai szituáció 
modellezésénél is (Farkas – Bocsó, 2003).
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