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Növényi viselkedés alapjai 



Viselkedés 
 Viselkedést definiáljuk egyszerűen az 

élőlény válaszaként a környezetére 
 Ennek alapvető feltétele, hogy az élőlény 

képes legyen érzékelni 
 Az érzékelés alapján képes legyen válaszra 

(viselkedés) 



Állati viselkedés 
 Állatok viselkedését ismerjük, tapasztaljuk, 

mert térben és időben a mi léptékünknek 
megfelelő választ tudunk érzékelni. 

 Az állatoknak van idegrendszere 

Presenter
Presentation Notes
Az ember tágabb rokonságának, az állatoknak, a viselkedését ismeri a legjobban. Egyértelműnek vesszük, hogy egy nyúl „viselkedik”, amikor elszalad az őt levadászni készülő róka elől. Azaz a környezete alapján (rókát észleli) a nyúl válaszlépést tesz. Az állati viselkedésnek számunkra egyértelmű jelei vannak



Növényi viselkedés 
 A növények képesek érzékelni 

környezetüket. 
 Idegrendszerük nincs. 
 Nincs izmuk, hogy mozogjanak. DE 

bizonyos fokú mozgásra eleve képesek (vö. 
napraforgó), illetve a növekedés számukra 
a mozgás. 

 Viselkedésük térbelisége, időbelisége más, 
mint az állatoké. 



Klonális növények 



Moduláris szerveződés 
 

Potentilla anserina, photo: Josef F. Stuefer 

 ramets 

  clonal fragment 



Klonális növények: moduláris szerveződés 

Carex tomentosa 

molyhos sás 

Glechoma hederacea 

kerek repkény 

Potentilla arenaria 

homoki pimpó 

Ranunculus repens 

kúszó boglárka 

RAMET 



Növényi érzékelés 



Gyökér képes navigálni 

Falik et al. 2005. Plant, Cell and Environment 28:562-569 

Presenter
Presentation Notes
Zöldborsó (Pisum sativum) gyökerének növekedését nézték valamilyen fizikai akadály jelenlétében. A gyökerek egy átlátszó és 30 fokkal megdöntött hengerben lettek növesztve. A henger falára akadályként egy nylon huzalt tettek, amin a gyökér nem tud áthatolni. Ezen madzag távolsága a növény fő gyökerétől különböző távolságra volt. Fekete oszlopok a nylon felé növekedő, míg a fehér oszlopok a nylontól elfele növekedő gyökerek teljes hosszát mutatják. Jól látható, hogy a nylontól elfele hosszabb gyökerek nőnek, mint felé. A gyökerek számában viszont nincs eltérés a két irányban. Tehát minkét irányban azonos számú gyökér indul el, de az akadályt érzékelve arra tovább nem nőnek.



Hogyan képes a növény navigálni? 

Valamilyen 
vegyületet termel 
a gyökér, aminek 
ha a 
koncentrációja 
megnő, akkor azt 
a helyet elkerüli 

 

Presenter
Presentation Notes
 A növekvő gyökérzetet egy finom hálóval vették körül, amelyen keresztül bármely kis molekula akadálytalanul átjuthat, de a gyökerek nem. Tehát gyökereknek akadályt jelent, de bármilyen vegyület számára nem.Az akadály érzékelése lehet például érintés útján (idegrendszerrel rendelkező élőlény esetében ez lenne). Lehet viszont valamilyen kémiai anyag útján. Egy akadály esetén a vegyület nem tud diffundálni, s így a környéken feldúsul. Ezt a növény érzékeli, s arra felé a növekedést korlátozhatja.Az érzékelés milyenségének eldöntésért a háló köré akti vagy nem aktív szenet raktak (kontrollként semmit). Az aktív szén adszorbál mindenféle molekulát, tehát azokat „elnyeli”. A nem aktív szén viszont nem nyel el, tehát az a környezetében feldúsul. Jól látható, hogy amikor csak a háló van jelen, akkor a növény nem korlátozza növekedését. Az aktív szén esetében is egészen a hálóig nő a növény. Nem aktív szén jelenlétében viszont a növény korlátozza gyökerének növekedését, mert képes érzékelni az akadályt.



Önfelismerés 
 Tudjuk, hogy a növény képes elkerülni / 

érzékelni az akadályokat. 
 Tudjuk, hogy ezt valamilyen vegyületen 

keresztül teszi. 
 Segít ez a saját gyökerek elkerülésében is. 
 De nem használható-e ki más növények 

által, akik így hatékonyan távol tarthatják 
maguktól a többieket?  



Saját felismerése - Bölényfű 
 

Buchloe dactyloides  

Presenter
Presentation Notes
A saját felismerés lehet vegyületen, vagy belső fiziológia kontroll alatt. A saját gyökér felé nem érdemes további gyökereket ereszteni, míg ellenben egy másik növény felé igen. Ezen fűfélében a noduluszok párjai közel vannak egymáshoz, így lényegében szimmetrikus szárakat növesztenek. A következő kezeléseket végezték a bölényfű rametjein.INTACT: Nem változtatták meg a rametet.TWIN: Egy ilyen párt kettévágtak és egymás mellett növesztették tovább őket.SEMI-ALIENATED: 6 napig külön növesztették a ramet két felé.ALIENATED: 60 napig külön növesztették a ramet két felét.ALIEN: Egy másik ramet féllel rakták őket össze. 



Saját felismerése - Bölényfű 

Gruntman & Novoplansky 2004. PNAS 
101(11): 3863-3867 



Saját felismerése - Lóhere 

Falik, de Kroon, Novoplanksy 2006. Plant Signalling & Behavior 1(3):116-121 

Presenter
Presentation Notes
A kísérlet az előzőhöz hasonló, de itt lóherét (Trifolium repens) alkalmaztak kísérleti „nyúlként”. A növények egy (A) genotípisban tartoztak, kívéve az ALIEN kezeléseket, amelyekben az idegen növény egy másik (B) genotípusba tartozott. A kísérleti elrendezés segít elkülöníteni a valamilyen a gyökérzónán keresztül átadott, genotípus függő vegyület átadásán keresztüli önfelismerést, a fiziológiai koordinációtól.



Saját felismerése - Lóhere 
 



Növekedési formák modellje 

Herben T and Suzuki J (2002) A simulation study of the effects of architectural constrains and resource 
translocation on population structure and competition in clonal plant. Evolutionary Ecology 15: 403-423. 



Saját/nem saját felismerés hatása 
 Ha a növények képesek 

felismerni a sajátot, akkor 
más mintázat alakul ki 

 Tehát egy kis léptékű 
(szomszédsági) hatás 
jelentősen befolyásolja a 
társulás mintázatát! 

Herben & Novoplansky 2008. Evol. Ecol. 22:337-350 

Presenter
Presentation Notes
Az (a) ábra a Saját/Nem saját felismerésre képtelen faj növekedését mutatja, míg a (b) egy ilyen rendszerrel rendelkező fajét. Jól látszik a (b) esetben az igen jelentős csoportosulás.



 Hogyan alakulnak ki 
a fűcsomók? 

 Miért jó ez a 
növekedési forma? 

 Mi van az 
intraspecifikus 
kompetícióval? 

 

Festuca novae 



Előrejelzése a jövőnek 
 A magok csírázása arra indul be, hogy a 

környezet a csírázáshoz minden bizonnyal 
megfelelő lesz. 

 Őszi levél hullatás (fotoperiódus változása 
alapján) 

 A tavaszi rügyfakadás 



Kibe érdemes fektetni? 
 

Presenter
Presentation Notes
Novoplanksy 2003 New Phytol



Kibe érdemes fektetni? 
 Zöldborsó növények aszimmetrikusan növő két 

hajtását nézték 
 Egyéb behatás nélkül a nagyobb gyorsabban nő 
 Ha mindkettőt akadályozzuk, akkor utána 

egyenletesen nőnek 
 Ha a nagyobbat akadályozzuk, akkor a kisebb fog 

jobban nőni, annak ellenére, hogy a nagyobb 
fotoszintetikus aktivitása nagyobb! A nagyobb 
növekedésűbe fektet. 



Gyökérnövekedés heterogén 
környezetben 

Presenter
Presentation Notes
Shemesh et al. 2010 PLoS ONE



Növényi érzékelés és kommunikáció 



Érzékelés és kommunikáció 
 Növények képesek a környezetük jeleit 

fogni 
 Herbivór támadás kis molekulákat ereszt a 

légtérbe, ezt a többi növény érzékeli és 
beindítja a védekező mechanizmusait 

 A herbivór predátorai is érzékelik a jelet 
 A növények a jelekre fiziológiásan gyorsan 

tudnak válaszolni 



Kommunikáció: Továbbadás 

 Borsó, vágott gyökérrel. 
Mannitol a vízhiány stressz 
„szimulálására” 

Presenter
Presentation Notes
Falik et al 2011 PLoS ONE



Jelfeldolgozás: Megszokás 
 

Presenter
Presentation Notes
Falik et al. 2012 Plant responsiveness to root-root communication of stress cues. Annals of Botany 110:271-280Az IND jelzésű, vágott gyökerű (azaz a gyökere ketté van választva, mint több előző kísérletben) borsó növénykét teszik ki ozmatikus sztressznek. Az ozmatikus sztresszet mannitol hozzáadásával érték el (ez jól kontrolálható stresszelése a növénynek). A stressz mindig a narancssárgával jelölt cserépben történik. A célnövény szomszédai (T1-T5) vagy egy nagyobb cserépben voltak (A) vagy kisebb cserepek sorozatába (B), amely esetben az egyed indukálható növénykék szintén egyik gyökerükkel az egyik cserépben, másikkal a másik cserépben voltak.(A) A kísérlet kezdetétől számított 15. perben az IND és három legközelebbi szomszédja (T1-T3) 13-30%-al zártabb gázcserenyílást mutatott a kontrollhoz képest. 1 óra múlva a hatás a T4-en is kimutatható volt. A T5 indukciója 1 óráét követően kezdődött, s 3 óra múlva érte el csúcsát. Tehát az indukáló jel viszonylag messze eljut, s a növények erre reagálnak, akkor is, ha közvetlen ozmatikus stressznek ők maguk nincsenek kitéve.A (B) esetben az indukáló jelet aktívan kell a T1-nek közvetítenie, hogy T2-t elérje. Ha T2-t nem éri el, akkor ugye aktív továbbadása az információnak nincs. Ellenben T2 is bezárja gázcsere nyílásait (30%-osan) 1 órával az indukció után. Tehát a jelet aktívan továbbítják a növények. Az aktív továbbítás továbbá kizárja, hogy a jel valamilyen sérüléssel kerülne a talajba (mert a T1 nem sérült).A ténylegesen nem stresszelt növények idővel kinyitották a gázcserenyilásaikat, igaz az indukált növény 24 órán át is zárva tartotta sajátjait.Hasonló mutatható ki a Cynodon dactylon, Digitaria sanguinalis, Stenotaphrum secundatum növények esetében is.



Növényi viselkedés ökológia 
 Összetett viselkedés 
 Gyors is lehet 
 Modularitás sokfajta viselkedést tesz 

lehetővé („mozgás”) 
 Gyakran lokalizált a válasz 
 Előrejeleznek, emlékeznek és 

kommunikálnak 



Növényi táplálékkeresés 



Kísérlet 
 Repkény 
 Jó/rossz foltok 
 Rossz folton 

hosszú 
internódium és 
kevés elágazás 

 Rossz helyen a 
gyökérbe fektet 
többet 
 

 



Elmélet 
 Jó helyen rövid internódium és sok 

elágazás 
 Rossz helyen hosszú internódium és kevés 

elágazás 
 
 

Sutherland WJ and Stillman RA (1988) The foraging tactics of plants. Oikos 52: 239-244. 



Összetettebb tájképen 
 R = véletlenszerű 

keresés 
 B = Elágazás jó 

helyeken 
 I = Rövidebb 

internódium jó 
helyeken 

 F = előző kettő 
kombinációja 

 



Táplálék keresés 

 

Oborny B (1994) Growth rules in clonal plants and environmental predictability - a simulation 
study. Journal of Ecology 82: 341-351. 



Több foltos kísérletek 
 A kerek repkény képes a nagy jó foltokat 

megtalálni 
 Finomabb skálán azonban nem tudja követni a 

környezet finom szemcsézettségét 

 

Wijesinghe DK and Hutchings MJ (1997) The effects of spatial scale of environmental 
heterogeneity on the growth of a clonal plant: an experimental study with Glechoma hederacea. 
Journal of Ecology 85: 17-28. 



Folt kontraszt 
 Teljes forrás azonos 
 Heterogénebben 

magasabb lehet a 
teljes biomassza 

 Nagyobb kontraszt 
mellett a nagy 
foltokban jobban tud 
növekedni (teli 
szimbólum) 

 



Növényi kompetíció 

Kísérletek 

Presenter
Presentation Notes
Egy kis videózás a tanuláshoz: http://www.youtube.com/watch?v=H9MV5CgPgIQ



 

Presenter
Presentation Notes
Casper & Jackson Plant competiton belowground. Ann. Rev. Ecol. Syst. 1997. 28: 545-70



Kompetíció nem jó… 
 Solidago canadiensis 

fragment átültetve  
kompetícióval vagy 
kompetíciót 
csökketve (herbicid 
kezelés a helyén a 
növekedés előtt) 

Goldberg, D.E. 1988. Response of Solidago canadensis clones to competition. Oecologia 77:357-364.  



Gyökérkompetíció 
 – kompetíció költséges 

Godfrey G. Maina1, Joel S. Brown & Mordechai Gersani. 2002. Intra-plant versus Inter-plant Root Competition in Beans: avoidance, 
resource matching or tragedy of the commons. Plant Ecology. 160:235-247 

Presenter
Presentation Notes
Két cserépbe vagy magukban vannak a babnövénykék (B) vagy (A) egy osztott gyökerű rendszerben a gyökérzet két cserépben van, s mindkét cserépben van mellete egy idegen növény. Az (A) esetet hívják kerítésen ülőnek (fence sitter), míg a (B) esetet birtoklónak (owner). Az (A) esetben a növények több gyökeret eresztettek, de kevesebb babhüvely termett, míg a birtokló esetben fordítva volt.



Gyökérkompetíció 
 – kompetíció költséges 

 

M. Gersani, J.S. Brown, E.E. O’Brien, G.M. Maina and Z. Abramsky. 2001. Tragedy of the commons as a result of root 
competition. Journal of Ecology, 89:660-669 

Presenter
Presentation Notes
A kísérlet itt szóján (Glycine max) történt, a megmutatandó hatás hasonló. Ugyan annyi forráshoz való hozzáférés esetén (átlagosan mindegyik esetben 1 cserép vagy fél dobox áll a növények rendelkezésére), a növények az idegen jelenlétében több forrást fektetnek a gyökérzetbe (kompetíció), mint a termésbe/magba.



Gyökérkompetíció 
 – kompetíció költséges 

Erin E. O’Brien, Mordechai Gersani and Joel S. Brown. 2005. Root proliferation and seed yield in response to spatial 
heterogeneity of below-ground competition. New Phytologist 168: 401-421 

 

Presenter
Presentation Notes
Ezt a kísérletet egy újabb haszonnövényen, a borsón végezték el.



Gyökérkompetíció 
 – kompetíció költséges 



Gyökérkompetíció – a tér és a 
közelség kérdése 

Presenter
Presentation Notes
A [e] esetben mindkét cserépben azonos mennyiségű forrás van. A [g] esetben a bal oldali cserépben fele annyi forrás van. Az [i] esetben fele akkor hely van, a koncentráció azonos. A f, h és j esetekben más volt a locsolási rezsim, ezzel nem foglalkozunk itt.



Kompetíció hatása a közösségre 
 Vetek egy felhagyott szántót. 
 Egyik, nagy területen alacsonyan tartották 

a denzitást. Itt mérték a fajgazdagságot. 
 Sok kicsiben mérték a fajgazdagságot és az 

egyedi sikerességet. 

Tara K.J. & Goldberg D.E. 2000. Quantifying individual- and community-level effects of competition using 
experimentally-determined null species pools. Journal of Vegetation Science 11: 433-442, 

 

Presenter
Presentation Notes
Tara K.J. & Goldberg D.E. 2000. Quantifying individual- and community-level effects of competition using experimentally-determined null species pools. Journal of Vegetation Science 11: 433-442,



Kompetíció hatása a közösségre 
 Kompetíció nem 

jó. (nem 
meglepően) 

 De a diverzitást 
nem csökkenti 
(legalábbis itt 
nem) 



Kompetíció hatása a közösségre 
 1/16x, 1x és 4x deniztáson vetették a 

növényeket. 
 Az egyes fajok abundanciája az egyes 

denzitásokon más volt (főleg az 1/16 és 
többi vált el) 

 Tehát a kompetíciónak (érintkezés) van 
hatása! 

Rajaniemi, T.K., R. Turkington, D.E. Goldberg. 2009. Community-level consequences of species interactions in an 
annual plant community. Journal of Vegetation Science 20: 836–846.  

 



Kompetíció hatása a közösségre 
7 fajt 
összeeresztenek
. 
Trágyázva v. 
nem a föld. 
Nem 
kompetálnak, 
föld alatt, felett 
vagy 
mindkettőben 



A diverzitás csökken a 
trágyázással, ha van 
föld alatti kompetíció. 
Föld feletti nem 
fontos. 

 



Növényi kompetíció 

Egy kis modell 



Szomszédság számít 
 Agrostis stolonifera 
 Holcus lanatus 
 Cynosorus cristatus 
 Poa trivialis 
 Lolium perenne 

Silvertown JS, Holtier J, Johnson J and Dale P (1992) Cellular automaton models of interspecific competition for 
space: the effect of pattern on process. Journal of Ecology 80: 527-534. 



Növényi kompetíció 

Általános összefoglalás 



A tömeg vagy a tudás számít? 
 A növényi kompetíciót legtöbben egyszerű 

növekedési versenynek tekintik. Aki 
gyorsabban nő, az nyer 

 Gyorsabban az nőhet, aki valamilyen korai 
előnyre tesz szert. 

 Korai előnyre az tehet szert, akinek jobbak 
az információi 



A növények információt szereznek a 
környezetükből 
 Információ a jelenlegi 

tápanyagellátottságról 
 Információ a jövőbeni kompetícióról 

(visszavert fény) 
 Információ a szomszédokról (pl. forrás 

grádiens) 



Kompetitív viselkedés 
 Elkerülés 

 Nem biztos, hogy magas denzitásnál 
lehetséges 

 Konfrontáció 
 Árnyékolásra gyorsabb növekedés, kevesebb 

földalatti tápanyagra gyökér proliferáció 
 Tűrés 



Kompetitív képesség? 
 Különböző forrásokra van szükségük 

(legalább részben) 
 Ugyan arra van szükségük, de az egyik 

képes olyan helyen is hozzáférni a 
forráshoz, ahol a másik számára legalább 
az egyik forrás koncentrációja túl kicsi 

 Ugyanahhoz és ugyan olyan tűréssel férnek 
hozzá, de máshol vagy más időben 



Kompetitív képesség 
 Szomszédság ugyan azt a forrást próbálja 

elszedni 
 Csökken az ellátás/szükség arány 
 Az ezekkel változó rátermettség a 

kompetíciós képesség 



Okosan kell a harcokat megválasztani 

(a)Hasonló méretű domináns egyedek; 
(b) Növekvő méret hierarchia és dominancia különbség; 
(c) krónikusan szubordináns egyed, ami későn csírázott 

vagy kis taxon tagja. 

Presenter
Presentation Notes
A háromszögek három sarkai a lehetséges válaszok: (A) Avoidance – elkerülés, (T) Tolerance – Tűrés, és (C) Competition – Versengés. Minden esetben induljunk ki egy ritkás társulásból, ahol a növény számára a legjobb elkerülni a konfrontációt. Hely van, forrás van, csak meg kell találni.Ahogy egyre több helyet elfoglalnak a növények úgy lehetetlenedik el az elkerülés, s úgy válik az interakció egyre kompetitívvé.Vannak fajok, amelyek képesek felvenni a kesztyűt és folyamatosan kompetálni fognak. Másoknál gyorsan kialakul egy mérethierarchia. A nagyobbak kompetálni fognak, a kisebbek tűrni a rosszabb körülményeket. Vannak növények, amelyek számára a korai kompetíció sem járható út (egy aljövényzetben levő lágyszárú vs. fa csemete esetét vegyük példának), itt a tűrés az egyetlen járható út.
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