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"Tudós vagyok, pontosan tudom mi 
tekinthető bizonyítéknak. Ugyanakkor 
nem véletlenül szólítatom magam 
gyermekkori nevemen. Egy igazi tudós 
meg kell őrizze magában a gyermeket. 
Ha lát valamit, be kell ismerje, hogy 
látja, ha azt akarta látni, ha nem. 
Először láss, aztán gondolkozz, és 
legvégül kísérletezz! Az első mindig az 
érzékelés. Aki ezt elfelejti az 
begyepesedik, és többé csak azt fogja 
látni, amit látni akar. A legtöbb tudós 
hajlamos a feledékenységre. Később 
ennek szemléltetésére is mutatok majd 
valamit. De térjünk vissza a nevemre. A 
másik ok, amiért Bunfordi, a 
Flúgtalannak szólíttatom magam, az, 
hogy az emberek bolondnak tartsanak. 
Így nyugodt lélekkel mindig 
kimondhatom, amit látok. Az nem lehet 
igazi tudós, aki megorrol, ha valaki 
bolondnak tartja." 
 
Douglas Adams: Viszlát és kösz a 
halakat 
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1. Bevezetés 

1.1. A klonális növekedés 

A szárazföldi növények helyhez kötöttek, így az egyedi növények kénytelenek megállni 

helyüket a gyökerezésük helyén tapasztalt körülmények között. Továbbá, mivel az egyedi 

növények csak véges számú szomszéddal vannak kölcsönhatásban, így a lokális 

kölcsönhatások rendkívül fontosak (Crawley 1997, Dickmann et al. 2000, Stoll és Weiner 

2000). A maggal való szaporodáson kívül a klonális növekedés biztosíthat csak lehetőséget a 

lokális rossz körülmények elhagyására (vö. Herben et al. 1994, Hutchings et al. 2000). A 

klonális növények az anyától bizonyos távolságra genetikailag azonos, vegetatív utódokat 

(ramet) hoznak létre. Így a genetikai egyed (genet) horizontálisan képes terjedni, gyakran 

deciméteres vagy méteres távolságokat téve meg1, közben a legkülönbözőbb 

mikroélőhelyekkel találkozhat (Cook 1985, Harper 1985, Eriksson és Jerling 1990, 

Wijesinghe és Hutchings 1999, Hutchings et al. 2000, Pennings és Callaway 2000). Bár az 

egyes rametek továbbra is helyhez kötöttek, de a genet „felderítheti” környezetét (részletes 

ismertetés található a növényi táplálékkeresésről például Hutchings és de Kroon 1994 vagy 

Oborny és Cain 1997 szemléiben). 

A növényeket általában úgy képzeljük el, mint egyedülálló, a környező azonos fajú 

hajtásoktól mind fiziológiailag, mind fizikailag elkülönült szervezeteket. A klonálisan 

növekedő, és így potenciálisan fizikailag és fiziológiailag összeköttetésben levő rameteket 

tartalmazó növényfajok igen elterjedtek, és fontos szerepet tölthetnek be a közösséget 

szervező folyamatokban (Oborny és Bartha 1995). A világ gyepjeinek fajai főleg 

csomóalkotó, összeköttetésben levő füvekből, és rizómás növényekből állnak. A 

mérsékeltövi fátlan társulásokban a fajok kb. 70%-a (van Groenendael és de Kroon 1990) és 

a vízinövények nagy része (van Groenendael et al. 1996) klonális. 2760 közép-európai 

növényfajt tartalmazó adatbázis alapján a fajok 66,5%-a klonális (Klimeš et al. 1997), 

borítottságot is figyelembe véve a klonális növények elterjedtsége még nagyobb. Európában 

a legagresszívebb özönfajok 7-66%-a mutat klonális terjedést (Pyšek 1997). Nagy-

Britanniában a tíz leggyakoribb faj, amelyek a szigetország területének 19%-t borítják, mind 

klonálisak (Bunce és Barr 1988). 

                                                 
1 Ennél sokkal nagyobb növekedési potenciállal is rendelkezhetnek, például Pteridium aquilinum idős genetje 
489 méteres átmérőt ért el (Oinonen 1967, Cook 1985-ben idézve), vagy például Sorghum halepense 90 
méternyi rizómát tud növeszteni egyetlen hónap alatt (McWorter és Jordan 1976, Pyšek 1997-ben idézve) 
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Klonálisan szaporodó növényeket a Föld minden táján találunk, és nemcsak a 

zárvatermőkre, de az edényes növények (divisio Tracheophyta) egészére jellemző ez a 

szaporodási mód. Így érthető, hogy a növénytársulások többségében a közösség 

fajösszetételét és térbeli-időbeli szerkezetét nagyban meghatározzák a klonális növények 

szaporodását vezérlő folyamatok (Mogie és Hutchings 1990, Oborny és Bartha 1995, van 

Groenendael et al. 1996). 

A legtöbbet vizsgált klonális növényekben a vegetatív szaporodás rizóma vagy inda 

révén valósul meg (a klonális formákról lásd van Groenendael et al. 1996, Klimeš et al. 

1997, Klimeš és Klimešova 1999a). A vegetatív szaporodásnak megfelelően a horizontális 

hajtástengelyen az internódiumok utáni nóduszokon kialakulhat egy-egy vertikális hajtás, új 

ramet. A fiatal ramet levélzetének és gyökérrendszerének kialakulásáig az anyanövénytől 

kap minden tápanyagot (fotoasszimilátum, víz és ásványi anyagok). Így a két rametet 

összekötő kapcsoló elemen keresztül mind a farészben, mind a háncsrészen akropetális 

(fiatalabb rametek felé irányuló) transzport van. Ez az alapja a fiziológiailag integráns 

klonális rendszerek kialakulásának. 

A klonális növényeknél gyakori, hogy a teljesen kifejlett rametek - melyek potenciálisan 

fiziológiailag függetlenek lehetnek - között lévő fiziológiai kapcsolat hosszabb ideig is 

fennmarad. Ameddig ez az összeköttetés a kifejlett egyedek között is megvan, addig a 

klonális fragmentum - a fiziológiailag összeköttetésben lévő rametek összessége - egyetlen 

fiziológiailag integrált egységként (IFE-ként, Watson 1986) működhet, amikor is víz, 

ásványi sók és szénhidrátok transzportálódhatnak a fragmentum egyik részéből a másikba. 

Ennek kiterjedtsége függ a generációk közötti átfedés mértékétől, a kapcsolat 

megmaradásának idejétől és az elágazási gyakoriságtól (Jónsdóttir és Watson 1997). 

Egyes fajokban a kifejlett rametek fiziológiailag függetlenekké válnak, 

kapcsolóstruktúráikon keresztül nem folyik transzport, sőt azokban abszcissziós szövet 

alakulhat ki, és a kapcsoló elem elsorvadhat (Pitelka és Ashmun 1985). Némely fajnál 

programozott fragmentálódást is megfigyeltek (Eriksson és Jerling 1990). 

1.2. A klonális integráció 

Az anya és leány ramet közötti tápanyagtranszport elengedhetetlen a vegetatív 

szaporodás szempontjából, ellenben a több rameten keresztül való tápanyag transzport – 

különösen a már kifejlett egyedek felé folyó transzport – megléte nem ilyen evidencia. Bár a 

genet rendkívül nagy területet foglalhat el (például úgy tűnik, hogy a Fallopia japonica teljes 
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Angliai populációja egyetlen genetből áll (Price et al. 2002 és az ott levő referenciák)) és 

rendkívül sokáig élhet (például egy Larrea tridentata genetet 11700 évesnek becsültek 

(Vasek 1980)), a fiziológiailag integrált egység ennél kisebb, és nagyságát nehéz 

megállapítani. Kísérletekben a fotoasszimilátum transzportot általában 14C adagolásával 

figyelték, a felvett ásványi tápanyag transzportját pedig például 15N vagy 32P hozzáadásával. 

Carex bigellowii-val (tundrai sásfaj) végzett kísérletek alapján a fotoasszimilátum transzport 

11 generáción át és 20 internódiumon keresztül volt megfigyelhető (Jónsdóttir és Callaghan 

1988, 1989). Podophyllum peltatum-ban (észak-amerikai erdőalji lágyszárú) 6 generáción és 

11 internódiumon át volt kimutatható ugyanez (Watson 1990, Landa et al. 1992), míg 

Mainthemun bifoliumban 12 generáción keresztül (D'Hertefeldt és Jónsdóttir 1994). Ezen 

kísérletekben azonban egy lehetőleg lineáris (tehát elágazásoktól mentes) fragmentumon 

nézték a tápanyag transzportot, valamint feltehető, hogy a tápanyagtranszport végpontjának 

adagolva radioaktív nyomjelzőt, az még tovább terjedne a fragmentumon belül. Tehát ezen 

kísérletek egy alsó becslést adnak a fragmentum méretére. Felső becslést kaphatunk a 

fragmentum méretre a fizikai kapcsolatok kiterjedtségének vizsgálatával. Wilhalm (1995) 24 

évelő fűfajban vizsgálta a fizikai összeköttetésben levő rametek számát. A legnagyobb 

fizikai fragmentum méret 233 ramet volt. Átlagos fizikai fragmentum méret a 3,4 ramettől 

(Phleum phleoides) a 74,6 rametig (Nardus stricta) terjedt. 

Carex bigelowii és Podophyllum peltatum esetében akropetális (új rametek felé) és 

bazipetális (idősebb rametek felé) transzport is egyaránt megfigyelhető. Más növényekben, 

mint például a Carex arenaria (homoki sás) (Tietema 1980) vagy az Aster acuminatus 

esetén, csak akropetális transzport észlelhető (Ashmun et al. 1982). Érdekes például a 

Fragaria chiloensis vizsgálatának eredményei, amely fajban fotoasszimilátumok mindkét 

irányban haladhatnak, de például nitrogén csak akropetálisan (Alpert és Mooney 1986, 

Alpert 1996). Mindezekből következik, hogy az integrációnak is különböző a foka, és 

fajonként más-más lehet a jelentősége. Azon fajokban, ahol csak akropetális transzport 

figyelhető meg, ott az új rametek fejlődése miatti koncentrációgrádiens a transzport 

hajtóereje. Az előbb említett Aster acuminatus például bolygatás (általában részleges 

levéltelenítés vagy leárnyékolás) hatására sem változtatta meg a fotoasszimilátum transzport 

mintázatát (Ashmun et al. 1982). A Carex arenaria bolygatásra lassan válaszol a kialakult 

transzportálási rendszer megváltoztatásával (Tietema 1980, Noble és Marshall 1983). Más 

fajokban ennél sokkal plasztikusabb a transzportrendszer, és a fellépő igényekre gyorsabban 

válaszol. Például takarmányárpában (Hordeum vulgare) bolygatásra az addig kialakult 

asszimilátum-eloszlás megváltozik, és a bolygatott tőhajtás fenntartására és regenerálására 
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irányul (Gu és Marshall 1988). Ez a támogatás igen hosszú ideig is tarthat, de a tőhajtások 

regenerálásával ismét a régi elosztási rendszer alakul ki. A hideg égövben honos fajoknál a 

bazipetális transzport jelentősebb: itt a fiatalabb rametek továbbra is transzportálnak 

akropetálisan a növekvő rizómának, de az asszimilátumok fő transzportja bazipetálisan 

történik a régebbi gyöktörzsek felé (Allesio és Tieszen 1975, Callaghan 1984, Jónsdóttir és 

Callaghan 1988). Hidegégövben élő növényeknél (pl. Carex bigelowii) a stresszre adott 

fiziológiai válasz is gyors, a transzportrendszer dinamikusan átrendeződik (Jónsdóttir és 

Callaghan 1989). Bolygatás hatására megváltozhat a transzport iránya, például Saxifraga 

sarmentosa esetében az erős akropetális transzport megfordult, ha az anyanövényt 

árnyékolták (Quereshi és Spanner 1971), sőt egyes esetekben (pl. Carex borealis) az 

előzőleg független rametek újból integránssá váltak (Ashmun et al. 1982). Még olyan 

fajokban is, amelyekben a gyengébb tápanyagellátottságú rametek egyébként támogatásban 

részesülnek, az egész fragmentumot érő stressz esetén vagy virágzási-termésérlelési 

periódusban megszűnik a támogatás, sőt a transzport iránya meg is fordulhat: az erősebb 

rametek tápanyagot vonnak el a gyengébbektől (Ong et al. 1978, Ong és Marshall 1979, Gu 

és Marshall 1988). Ekkor a jól funkcionáló rametek prioritást élveznek a hátrányos helyzetű 

rametekkel szemben, s ez az elosztás maximalizálja a klón (genetikai egyed) túlélését és a 

potenciális magképzést (Marshall 1990). 

Nemcsak stressz indukálhatja az elosztási rendszer megváltozását, hanem a 

termőidőszakon belül is változhat belső reguláció révén. Podophyllum peltatum-ban 

áprilisban a fotoasszimilátum nagy része a rametben marad (60%), májusban főleg 

bazipetális (77%), júniusban főleg akropetális (61%) a transzport iránya (Landa et al. 1992, 

Jónsdóttir és Watson 1997). 

Az integráltság / függetlenség természetesen forrásról forrásra más-más lehet: egy saját 

gyökérzettel nem rendelkező ramet például függ a klón többi tagjától víz és ásványi 

tápanyagok tekintetében, ugyanakkor lehet önálló szénhidrát-szükséglet szempontjából 

(Pitelka és Ashmun 1985). 

A nem ritkán bonyolult transzportmintázatot a forrás-nyelő reláción (és így a 

koncentráció gradiensen) kívül természetesen hormonok alakíthatják ki, bár ez utóbbiaknak a 

fiziológiája még kevéssé kutatott. Az első tanulmányt, amelyben a hormonadagolás hatását 

nézték a transzportmintázatra 2002-ben publikálták (Alpert et al. 2002). Fragaria chiloensis 

rosszabb körülmények (árnyékolás vagy kevesebb nitrát tartalmú táptalaj) között növekvő 

rametje auxin adagolására több asszimilátumot vagy nitrátot importált, ellenben a 

citokininnek nem volt kimutatható hatása a tápanyagosztásra. A transzportmintázatot 
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kialakító és fenntartó fiziológiai mechanizmusok vizsgálata a klonális növények kutatásának 

egy jövőbeli, érdekes fejezete. 

Összefoglalva: a rametek fizikai kapcsoltsága lehetővé teszi a fiziológiai integrációt. 

Ennek létrejötte és a kapcsolatok konkrét mintázata függ a fajra jellemző szektorialitástól 

(azaz az edénynyalábok lefutásának mintázatától; lásd Marshall és Price 1997 szemléjét), a 

rametek állapotától és környezetétől. 

Mindezek alapján két idealizált, extrém klonális stratégia különböztethető meg: a 

dezintegrátor és integrátor.  

1.3. Integrátorok és dezintegrátorok 

Jónsdóttir és Watson (1997) a klonális növényeket a klonális integráció tekintetében 

három paraméter alapján osztályozta: egy új ramet létrehozásához kellő idő (generációs idő, 

G), rametek élethossza (R) és a kapcsolat élethossza (C). Természetesen a ramet élethossza 

nem lehet kisebb, mint a generációs idő (R ≥ G), valamint a kapcsoló struktúra nem élhet 

tovább, mint a ramet (R ≥ C). 

Dezintegrátorokra igazak a következő egyenlőtlenségek: C < R ≥ G és C ≤ G, azaz a 

kapcsolóstruktúra az új ramet megtelepedését követően gyorsan megszűnik, bár maguk a 

rametek egymástól fiziológiailag függetlenül tovább élhetnek. Például az álegyéveseknél, 

mint a Trientalis europea, a rametek csak egy évig élnek, ami garantálja a dezintegrálódást a 

következő termőidőszakra (C = R = 1; Piqueras et al. 1999). Más fajnál, például a Potentilla 

simplex-nél, a kapcsolóstruktúrák rövid életűek, de a legyökerezett rametek akár négy évig is 

élhetnek (C = 1, R > 4; Wijesinghe és Handel 1994). A kapcsolat fizikailag tovább is 

fennmaradhat, mint fiziológiailag, például Rumex acetosella összeköttetésben levő rametjein 

végzett kísérletben, a kapcsolat fizikai szétvágásának nem volt kimutatható hatása a rametek 

növekedésére, tehát fiziológiai kapcsolatot nem jelentett (Klimeš és Klimešova 1999b). 

Az integrátorokra igaz, hogy C ≤ R > G és C > G, azaz a kapcsolat az új ramet 

megtelepedése után is megmarad. Az integrátorok további csoportokba oszthatók C, R és G 

egymáshoz képesti viszonya alapján (Jónsdóttir és Watson 1997).  

Az értekezésemben bemutatandó modellekben a három használt stratégia ezen 

megközelítésen alapul. A modellekben két apró eltérés van Jónsdóttir és Watson (1997) 

megközelítéséhez képest. Az első egy egyszerűsítés. A generációs időt 1 egységnek veszem, 

ezzel egyrészt a modell időlépésének hosszát a növényi életmenethez skáláztam, másrészről 

így a különböző fajok eltérő generációs idejét egyszerre vehetem figyelembe. 
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Megjegyezendő, hogy terepi megfigyelések során, ahol különböző generációs idejű fajokat 

hasonlítanak össze, ott ez az egyszerűsítés nem tehető meg. A másik különbség, hogy 

ellentétben Jónsdóttir és Watson (1997) modelljével C nagyobb lehet, mint R. Modellekben 

forrásért való versengést szimulálok. Lehetséges, hogy egy ramet halott legyen abban a 

tekintetben, hogy nem fogyaszt, és nem vesz fel forrást a környezetéből, helye kolonizálható 

más rametek által, de a tápanyag transzportban részt vesz, mint összekötő elem. Vegyük 

példaként a szénhidrát-anyagcserét. Elképzelhető, hogy a föld feletti hajtás meghal, és így 

nem képes fotoszintetizálásra, de a föld alatti rizóma megmarad és képes szénhidrátokat 

transzportálni. Hasonlóan az ásványi tápanyagokra és a vízre: a gyökérzet lokálisan 

elsorvadhat, a talajrészt üresen hagyva a kolonizációra, azonban a vízszintes hajtás továbbra 

is képes lehet tápanyagokat szállítani a helyen keresztül. Így két helyi viselkedést 

különböztetek meg: lokális forrás elvételt és tápanyagszállítást. Ezért C és R tetszőleges 

viszonyban lehet egymással. Az értekezésben három egyszerű stratégiát hasonlítok össze 

(lásd még Oborny és Kun 2002): 

[1] A Dezintegrátor stratégiában a kapcsolat élethossza rövid (C < R). További 

egyszerűsítés, hogy feltételezem a kapcsolat megszűnik rögtön az új ramet megtelepedését 

követően (így C = 0). Így a fiziológiailag integrált egység minden esetben egyetlen rametből 

áll. 

[2] A két Integrátor 

stratégiát definiálunk. 

Mindkettőben a kacsoló 

struktúrák életideje a lehető 

leghosszabb. A Fragmentum 

Integrátornak nevezett 

stratégiában, a kapcsolat 

addig marad meg, amíg a 

ramet egésze él (C = R). 

Tehát fragmentáció 

lehetséges, de ez nem aktív fragmentáció, mint a Dezintegrátor esetében, hanem a ramet 

halálozás következménye. A genet több fragmentumból (összeköttetésben levő rametek) áll, 

az IFE maga a fragmentum. 

[3] A Genet Integrátornak nevezett stratégiában a genet összes rametje a genet teljes 

életidején keresztül fiziológiailag kapcsolt. Ez az jelenti, hogy a kapcsolóstruktúrák (rizóma, 

inda, stb.) működőképesek maradnak a ramet többi részének halálát követően is (C > R). 

Dezintegrátor Genet
Integrátor

Fragmentum
Integrátor

Dezintegrátor Genet
Integrátor

Fragmentum
Integrátor

1.1. ábra: A három stratégia vázlata. A geneteket szaggatott vonal 
veszi körbe. Az élő rametek külön meg vannak rajzolva, míg a halott 
rametek helyét fekete pötty reprezentálja. A rametek közötti élő 
kapcsolatokat fekete vonalak jelölik. A kapcsolatban levő élő rametek 
egy IFE-be tartoznak. (Oborny és Kun 2002 alapján) 
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Ezen stratégiánál feltételezem, hogy nincs fragmentálódás. Ez természetesen szélsőséges 

idealizálás, hisz valamilyen mértékű fragmentálódás nehezen elkerülhető a valóságban. Ez a 

szélsőséges stratégiát is referenciaként használhatjuk arra nézve, hogy mi érhető el hosszan 

élő kapcsolóstruktúrákkal. A valóságban is megfigyelhetjük a kapcsolóstruktúrák hosszú 

meglétét, még a hajtás elhalását követően is. Például Carex bigelowii esetén a terepi 

vizsgálatok szerint a föld feletti hajtás átlagos életideje csak 2,4 év, de a kapcsoló rizómák 

akár 20 évig is élhetnek. Ezen kapcsolatokon keresztül többek között fotoasszimulátum 

transzport is lehetséges egészen 30 generáción keresztül, tehát az integráció igen kiterjedt 

(Jónsdóttir és Watson 1997). A genet egyetlen IFE-ből áll. 

A három stratégiát illusztrálja az 1.1. ábra.  

1.4. A klonális integráció és dezintegráció előnyei és hátrányai 

Harper már 1978-ban (Harper 1978) megfogalmazta a kérdést, hogy milyen 

körülmények között adaptív fiziológiailag integránsnak maradni, vagy fiziológiailag 

függetlenné válni (“When has it paid a plant that grows clonally to fragment and lose 

interconnection or to stay interconnected with a persistent rhizome?”). 

A kérdésre annak megfogalmazása óta nem született kielégítő válasz. Pitelka és Ashmun 

1985-ben rendkívül jó összefoglalást nyújtott a problémakörről. Ezen részben összefoglalom, 

hogy az irodalomban fellelhető adatok, modellek és feltevések alapján mely esetekben 

előnyös a klonális integráció, illetve milyen feltételek mellett kedvezőbb a dezintegrálódás. 

Csak azon aspektusokra koncentrálok, melyek összefüggenek az integrációval vagy annak 

hiányával, s nem térek ki magának a klonalitásnak az előnyeire, illetve hátrányaira (lásd 

ehhez Oborny és Bartha 1995). 

A klonális növekedési mód eleve segíti az új rametek megtelepedését, ami így sokkal 

gyakoribb és gyorsabb lehet, mint a magról való megtelepedés (Hutchings 1999). Az 

integrátor fajok esetében az új rametek tartósabb támogatást élveznek, így sikeres 

megtelepedésük esélye igen nagy (Wijesinghe 1994, Wijesinghe és Handel 1994). 

Az integráció egyik hátránya, hogy van metabolikus ára (Pitelka és Ashmun 1985, 

Hutchings és Bradbury 1986). Ezek között szerepel a kapcsoló struktúra szövetének 

fenntartása (légzési ár) és a belső források felhígulása miatti metabolikus veszteség. Több 

esetben ez az ár azonban elhanyagolható: így például a repkénynél (Glechoma hederacea, 

Hutchings és Slade 1988). 
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Az integráció hátrányos továbbá, ha lokális mortalitási ágensek vannak jelen (pl. 

mérgek, vírus), melyek az integrált rendszerben gyorsan terjednek (Harper 1978, Wennström 

1999). 

Integrált klonális fragmentumokon belül munkamegosztás lehet. Ennek előnye a 

reciprok tápanyagcsere, azaz a rametek a lokálisan bőségben levő forrást exportálják, a 

hiányban levő forrást importálják (Alpert és Mooney 1986, Stuefer és Hutchings 1994, 

Stuefer et al. 1994, Stuefer et al. 1996, Alpert és Stuefer 1997). Érdekes megfigyelés több 

fajnál is, hogy heterogén környezetben a termelt biomassza nagyobb, mint uniform 

környezetben, mert az egyes rametek specializálódnak a számukra abundáns forrás 

felvételére, és reciprok kicserélik a tápanyagokat (Fragaria chiloensis: Alpert és Mooney 

1986; Potentilla reptans és P. anserina: Stuefer et al. 1994; Glechoma hederacea: Birch és 

Hutchings 1994; Potentilla simplex: Wijesinghe és Handel 1994). Így azt várjuk, hogy térben 

heterogén környezetben, ahol az egyes források elhelyezkedése negatívan korrelált (például 

napsütötte, de száraz helyek és árnyékos, de nedves helyek), a klonális integráció előnyös. A 

munkamegosztás egyik rizikója, hogy a kapcsolatok megszakadásakor a specializált rametek 

kevésbé képesek a számukra hiányos forrás felvételére. Időben heterogén környezetben a 

kialakult specializáltság a környezet változása után nem feltétlenül tükrözi a források 

tényleges eloszlását. Ez a fajta kockázat olyan esetekben a legnagyobb, amikor a 

specializáltság kialakulásának gyorsasága egybeesik a környezet változásának sebességével. 

Időben jelentősen heterogén környezetben természetesen ki sem alakul munkamegosztás a 

rametek között (Alpert és Stuefer 1997). 

 A munkamegosztás egy gyakori példája, hogy kiterjedt integrátor fajokban csak a fiatal 

rametek fotoszintetizálnak, az idősebbek gyökérrendszerük révén tápanyagokat vesznek fel, 

és tápanyagot raktároznak. A tápanyagraktározás az ideiglenes tápanyaghiány hatásait 

csökkenti, azaz a forráselérhetőség időbeli ingadozását egyenlíti ki (Suzuki és Stuefer 1999). 

A raktározás kiterjedt integrátor fajok számára sokkal előnyösebb (Jónsdóttir és Watson 

1997), mint dezintegrátoroknak, de magányos dezintegrátorok is raktározhatnak tápanyagot, 

például a rizómafragmensükben (Stuefer és Huber 1999). 

A rossz helyen levő rametek eltartásának előnye vagy hátránya erősen függ az adott 

környezettől és a jó helyen levő rametek forrásellátottságától. Sok kétrametes kísérletben 

(lásd a 2. fejezetben a 2.1. táblázatot) kimutatták, hogy teljesen árnyékolt, vagy homokon 

növő ramet is megtelepedhet és megmaradhat, ha egy másik ramet eltartja. A rossz helyen 

levő rametek eltartása előnyös lehet, ha a stressz időleges, és a klón bármely részét érintheti 

(tehát időben változhat a bolygatott ramet kiléte, például homokkal fedettség 
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félsivatagokban, Yu et al. 2002). Az integrátor a rossz helyen levő rametek eltartásával 

sikeresen hódíthatják meg a forrásszegény vagy lakhatatlan területeket (Amsberry et al. 

2000, Li et al. 2000, Pennings és Callaway 2000). Viszont, ha a rossz helyen levő ramet 

kiléte nem változik, akkor a rossz helyen levők eltartása hátrányos, és így a dezintegrálódás 

kedvezőbb a rendszerre nézve (Eriksson és Jerling 1990). Ugyanígy, ha a lokálisan elérhető 

forrás egy ramet számára sem mindig elegendő, akkor érdemes a klómnak felaprózódnia 

(Schenk 1999). 

1.5. Célkitűzés: Klonális integráció ökológiája heterogén környezetben 

Homogén környezetben a forrásosztásnak – az esetleges raktározáson kívül – előnye 

nincs, a kapcsolóstruktúra szétvágásával a két fragmentum növekedése nem változik (Alpert 

1991, 1996, Alpert et al. 2003). A legtöbb hipotézis az integráció előnyéről és hátrányáról a 

környezet valamilyen heterogenitását feltételezi. Az elmúlt két évtizedben számos tanulmány 

célja volt az integráció vagy a szétválás heterogén környezetbeli adaptív előnyének 

kérdésének megválaszolása (lásd Pitelka és Ashmun 1985, Hutchings és Bradbury 1986, 

Marshall 1990, Jónsdóttir és Watson 1997, Price és Marshall 1999 szemléit). Figyelembe 

véve a kérdéskörrel kapcsolatos ismert hipotéziseket és a klonális integráció vagy szétválás 

heterogén környezetbeli előnyének megértésére tervezett kísérleteket, nehéz belőlük 

általános következtetéseket levonni két okból (Kun és Oborny 2003): 

[1] A térbeli heterogenitás különböző aspektusait (szemcsézettség, kontraszt, 

aggregáció) a legtöbb kísérletben nem különböztetik meg (Stuefer 1996). A klonális 

integrációval kapcsolatos üvegházi vagy szabadtéri kísérletek rendkívül munkaigényesek, és 

így érthetően a legegyszerűbb mintázatot használják a heterogén környezet reprezentálására. 

Egy gyakran alkalmazott kísérleti elrendezés, hogy két összeköttetésben levő rametpár egyik 

tagját jó körülmények, a másikat rossz körülmények között növesztik (pl. árnyékolás és teljes 

napfény, homok vagy táptalaj, tápoldatos locsolás vagy sima víz). Csak igen kevés 

tanulmány használt bonyolultabb elrendezést, például több jó és rossz folt mozaikját. A 

kísérleti elrendezéseket és heterogenitás reprezentálásának módjait a következő fejezetben 

részletesen tárgyalom. 

[2] Egy másik probléma, amiért az általánosítás nehézkes az a tény, hogy nincs adatunk 

az időbeli változás hatásáról integrációra. Stuefer (1996) diszkutálta az időbeli heterogenitás 

figyelembevételének fontosságát. Nem ismerek olyan kísérletet, amelyben időbeli 

heterogenitás hatását nézték a klonális integrációra, pedig a foltmintáz időbeli változása 
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fontos leírója egy környezetnek (Fitter et al. 2000), és minden bizonnyal fontos az integráció 

sikerének szempontjából.  

Még a legegyszerűbb foltmozaikokban is több olyan heterogenitáskomponens 

változtatható (lásd 2. fejezet), ami potenciálisan befolyásolja a populációdinamikát. 

Természetesen kísérletes változtatásukhoz rengeteg helyre és időre lenne szükség. 

Számítógépes szimulációk segíthetnek, mert mesterséges foltmozaikok gyorsan 

előállíthatóak és sok paraméterkombináció hatása tesztelhető. Amennyiben a lokális 

növekedési és kompetíció szabályokat ismerjük, akkor szimuláció segítségével tesztelhetjük, 

hogy hogyan hatnak ezek a szabályok jó és rossz foltok mozaikján, több rametgeneráción át. 

Célkitűzésem egy térben explicit szimulációs modell keretében tanulmányozni a 

fiziológiai integráció létének és hiányának a populációdinamikára gyakorolt hatását. Egy 

nagyobb térléptékű, a kísérleteknél komplexebb foltmintázaton vizsgálom, hogy milyen 

körülmények között érdemes tápanyagot osztani, vagy fiziológiailag függetlenné válni. 

Ismereteim szerint az értekezésben bemutatandó tanulmányok az elsők, amelyek a fiziológiai 

integrációt térben explicit módon modellezik. 

A célkitűzéseimet egy sejtautomata szimulációs modellel fogom megvalósítani. A 

sejtautomaták alkalmas eszközök strukturált környezetben térbeli kompetíció modellezésére. 

A teret egy rács reprezentálja (jelen értekezésben egy négyzetrács). A rács minden helyének2 

az állapota egyike egy véges halmaz elemeinek (legegyszerűbb esetben üres vagy foglalt). A 

helyek betöltöttsége (kolonizáció, kihalás) a saját és a szomszéd helyek állapotának 

függvénye. A sejtautomatákkal hatékonyan tanulmányozható, hogy finom skálájú, helyi 

kölcsönhatások hogyan állítanak elő jellegzetes térbeli struktúrákat közepes skálákon, és 

hogyan befolyásolják ezek a struktúrák a populációk globális dinamikáját (Hogeweg 1988, 

Czárán és Bartha 1989, 1992, Durrett és Levin 1994, Oborny és Cain 1997, Czárán 1998). 

Klonális élőlények esetében sejtautomatákat használtak horizontálisan növekvő genetek 

populációdinamikájának és versengésének vizsgálatára (Sutherland és Stillman 1988, Inghe 

1989, Herben 1992, Silvertown et al. 1992, Oborny 1994a, b, Herben 1996, Winkler és 

Schmid 1996, Winkler és Klotz 1997, Piqueras et al. 1999, Suzuki et al. 1999, Winkler és 

                                                 
2 Az angol cellular automata kifejezést magyarra sejtautomataként fordították, ennek megfelelően a rácshely 
neve sejt (cell). Ez viszont biológiai modellekben félreértésekre adhat okot, hisz nem egy biológiai értelemben 
vett sejtről van szó. A sejt elnevezés egyrészről a cell szó – szerintem hibás – fordításából ered, hisz az kamrát, 
rekeszt és cellát is jelent, amelyek közelebb állnak a tényleges jelentéshez. Másrészről viszont a sejtautomaták 
korai kutatásában úgy gondolták, hogy jól modellezhető lesz majd az egyedfejlődés, amely értelemben az egyes 
rácshelyek ténylegesen sejteket jelentenek. Természetesen használtak sejtautomatákat egyedfejlődés 
modellezésére (pl. Kerszberg és Changeux 1998, Kerszberg és Wolpert 1998). Értekezésemben az egyes 
rácshelyekre inkább helyként hivatkoznék a félreértések elkerülése végett, valamint mert ténylegesen egy 
helyet (lokalitást) reprezentálnak. 
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Fischer 2002, Winkler és Stöcklin 2002, a klonális növények ökológiájának kutatásában 

használt sejtautomata modellek szemléje található szakdolgoztomban (Kun 2000)). Ezen 

modellek egyike sem vette figyelembe a rametek közötti forrásosztás lehetőségét. 

Az értekezésben bemutatandó Monte Carlo szimulációban integrátor és dezintegrátor 

genetek egyedi terjedését és a stratégiák versengését vizsgálom jó és rossz foltokból álló 

foltmozaikon. A foltmozaik előállításában megpróbáltam minél több 

heterogenitáskomponenst figyelembe venni, hogy az elképzelhető élőhelyek minél nagyobb 

részéről megtudjam, hogy melyik stratégia dominálhatja. 

Ökológiai időskálán vizsgálom, hogy mely környezetben előnyös fiziológiailag 

integráltnak maradni és melyben szétválni, egy evolúciós vizsgálatban pedig arra keresem a 

választ, hogy mi a tápanyagosztás optimális mértéke különböző élőhelyeken. 
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2. Heterogén tájképek 

A heterogenitás nem egy új fogalom az ökológiában. Már a XIX. században például 

Humbold és más növény és állat biogeográfusok munkája arra a felismerésre épült, hogy a 

fajok és közösségek eloszlásának mintázata van. A XX. század közepén laboratóriumi 

kísérletekben megmutatták, hogy a környezeti heterogenitásnak hatása van a populációk 

dinamikájára (például Gause 1935, Huffaker 1958). Alexander Watt 1947-es mérföldkőnek 

számító tanulmánya (Watt 1947) az ökológia legfontosabb céljának nevezte a társulások tér-

idő dinamikájának megértését. Tehát az ökológia korai történetében felismerték a környezeti 

heterogenitás és annak következményeinek létét, fontosságát. Mostani érdeklődésünk a 

heterogenitás iránt azonban egy újkeletű paradigmaváltásnak köszönhető (Wiens 2000). A 

hatvanas és hetvenes években az ökológiai elméleteknek a homogenitás és az egyensúly volt 

a homlokterében. Ez főleg a matematikai modellek miatt volt fontos, de a modellek 

egyszerűsítő feltételeit a kísérletekben is alkalmazták. Később a modellezők érdekes 

jelenségeke találtak időben és/vagy térben heterogén rendszerek modellezésével (Levins 

1968). Az így keletkező új hipotézisek kísérletes vizsgálatához újból fontossá vált a 

heterogén környezetek vizsgálata. A térben és időben heterogén környezetek vizsgálatát – 

sajnos – szükségessé tette továbbá az emberi zavarás és élőhely-fragmentáció egyre 

súlyosodó problémája (Primack 1998), amelyek hatásának megértésében és a 

természetvédelmi területek kialakításában a populációdinamikai modellek (Tilman et al. 

1994, Bascompte és Solé 1996) és a tájökológiai modellek (Hansson és Angelstam 1991, 

With 1997, Boswell et al. 1998) igen fontosak. 

 

Ahhoz, hogy térben és/vagy időben heterogén környezetet vizsgálhassunk kísérletekben 

vagy modellekben tájképgeneráló algoritmusokra van szükség, amelyekkel a kívánt 

heterogén környezetet előállíthatjuk. A következőkben a téren explicit modellekben és egyes 

kísérletekben jól használható, operatív környezeti heterogenitás definíciót adok. A definíció 

lehetővé teszi heterogén környezetek / tájképek előállítását. Nem célom azonban egy 

általános heterogén mintázat jellemzése, amelyet, az adott mintázat komplexitásától függően, 

csak több tucat, ha nem annál is több, mérőszámmal lehet csak adekvátan megtenni (lásd 

például Wiens 2000 tanulmányának a 2.1. táblázatában szereplő mérőszámokat vagy Turner 

et al. 2001 Tájökológia tankönyvének 5. fejezetét). 

A bemutatandó algoritmusok által generált tájképek jelentős részét a tájökológia, mint 

semleges tájkép modellt használja. A semleges tájkép modell olyan tájképgeneráló modell, 
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amely egy várt mintázatot állít elő a specifikus tájökológiai folyamatok nélkül (Gardner et al. 

1987, With és King 1997). A semleges tájkép modelleket standardként használják, amivel a 

valós tájképek összehasonlíthatók. A tájökológia tájképgeneráló algoritmusait a 

populációdinamikában heterogén háttérmintázatok generálására használják. Mindazonáltal 

ezek a modellek statikusak, azaz időben változatlan tájképet írnak le. 

Értekezésem egyik célja az időbeli heterogenitás bevezetése a térben explicit 

populációdinamikai modellekbe. A modellekben leggyakrabban alkalmazott időbeli változás 

a zavarás, ami jelen értelemben az egyedek nem szelektív eltávolítását jelenti az élőhely 

részről (például Inghe 1989, Lavorel et al. 1994, Savage et al. 2000, Winkler és Fischer 2002 

modelljeiben). Ilyen hatása lehet például a tűznek, széldöntésnek, jégverésnek vagy a 

herbivóriának (lásd még például Pickett és Thompson 1978). Ismereteim szerint a 

forráseloszlás időbeli változását még nagyon kevesen modellezték térben explicit módon. 

Például klonális növények ökológiájának és evolúciójának kutatásában, az értekezésemben 

bemutatott modellek az egyetlenek, amelyek az időbeli heterogenitást is figyelembe veszik. 

Például With és Crist (1995) élőhely degradációt vizsgált az élőhely mozaikfoltok 

folyamatos elvételével. Bár ebben a térben explicit tanulmányban a forrás eloszlás időben 

változott, de a forrásdinamika egy időben és térben homogén tájképhez vezetett (amikor 

minden élőhely megszűnik). Amennyiben kutatásunk célja nem az élőhely degradáció vagy 

valamilyen klímaváltozás modellezése, hanem egy adott tér-idő dinamikával rendelkező 

heterogén környezet szimulálása, úgy olyan algoritmust kell használnunk, amelyben az 

időbeli dinamika a környezet heterogenitását nem szűnteti meg. Egyes, a fejezetben 

tárgyalandó heterogén környezetet generáló algoritmusok kapcsán megmutatom, hogy 

hogyan lehet azokba az időbeli heterogenitást bevezetni. 

Az illusztrációként bemutatott tájképek mindegyikét az általam fejlesztett 

HETEROLAND nevű, heterogén tájképeket előállító programmal állítottam elő. 

2.1. Térbeli heterogenitás komponensei 

A heterogenitás biotikus vagy abitokus források és körülmények nem egyenletes 

eloszlása térben és időben. Az első meghatározandó, hogy pontosan mire nézve is heterogén 

a modellezendő élőhely. Mind kísérletekben, mind a modellekben általában valamilyen 

forrás (fény, ásványi sók, víz, stb.) heterogén eloszlásának hatását vizsgálják, de más 

faktorok vizsgálata sem ismeretlen (búvóhely, kompetítor, patogén, stb.). 
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Térbeli szemcsézettség: Az a legkisebb skála, amin a vizsgált élőlény még érzékeli a 

heterogenitást (Kotliar és Wiens 1990). Bár rendkívül fontos, hogy a heterogenitást a vizsgált 

élőlény szemszögéből definiáljuk, de a definíció szerinti szemcsézettség kimérése bonyolult 

és nehézkes. Talán a szemcsézettség tájökológiai megfogalmazása, miszerint a 

szemcsézettség az adathalmaz legfinomabb felbontása (Turner et al. 2001, 29. oldal), 

használhatóbb definíció. 

Térbeli kiterjedés: Az élőlény szemszögéből a kiterjedés az a legnagyobb skálájú 

heterogenitás, amire az élőlény még válaszolni tud (Kotliar és Wiens 1990). Ugyanennek 

tájökológiai megfogalmazása szerint a kiterjedés a vizsgálati terület fizikai mérete (Turner et 

al. 2001, 29. oldal). 

A tápanyagfoltok minősége: Tegyük fel, hogy a tápanyagfoltok minősége véges, diszkrét 

osztályokba osztható. Legegyszerűbb esetben két fajta tápanyagfoltot feltételezhetünk: jó 

(kedvező, tápanyagban gazdag) és rossz (kedvezőtlen, tápanyagban szegény) foltot. 

Természetesen kettőnél több minőség osztályt is figyelembe lehet venni.  

Elemei skála: Definiáljunk egy rácsot, és azon egy elemi skálát (a rács felosztását), 

amely a legkisebb területegysége környezetünknek (felbontás). Ezt úgy érdemes 

megválasztani, hogy a felbontás ne legyen finomabb, mint a vizsgált objektumunk által 

definiált szemcsézettség, és lehetőleg azzal megegyező legyen. A természetben 

természetesen nincs rácsfelosztás, azonban ahol ezeket a módszereket használják, a 

rácsfelosztás elkerülhetetlen. A sejtautomatákban – és minden rácsmodellben – a 

rácsfelosztás eleve feltételezett. A légi- vagy űrfelvételeken a felvétel képpontjai (pixelei) 

eleve egy rácsot alkotnak, így az ezeket használó kutatásokban is jelen van a rácsfelbontás. A 

kísérletekben megvalósított heterogén környezetet is legegyszerűbb úgy előállítani és 

kezelni, hogy a terület vagy kísérleti doboz valamilyen adott felosztását vesszük és a 

környezet ezen felosztás mellett heterogén. 

A tápanyagfolt mérete (s): A rács és az egységnyi skála definiálását követően meg kell 

adni azt a legkisebb skálát, amin a környezet heterogén. Négyzetrácsot feltételezve egy s × s 

méretű terület lehet jó vagy rossz tápanyagellátottságú (2.1. ábra). A tápanyagfolt mérete 

definiálja a tápanyagmező foltmozaikjának egységét. A foltmozaik skálájának így nem kell 

megegyeznie az elemi skálával. A tápanyagfolt mérete más geometriájú rácsokra is 

hasonlóan definiálható, például hatszögrácsra lásd a 2.1. ábra alsó sorát. 

Egyes tájképgeneráló algoritmusokba a foltméret nehezen vezethető be. Egy az elemi 

skálánál nagyobb foltméretet egyszerűen egy kisebb rácson generált tájkép felnagyításával 
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kaphatunk. Azaz a foltméret minden, több mint két foltból álló tájképen megvalósítható 

heterogenitáskomponens. 

Az egyes tápanyagfolt-minőség osztályok gyakorisága (p): Az a vektor, ami megadja, 

hogy az egyes tápanyagfolt-

minőség osztályok milyen 

gyakoriak az adott élőhelyen. Jó 

és rossz foltokat feltételezve 

legyen a foltok p hányada jó 

minőségű és 1-p hányada rossz 

minőségű. A jó folt gyakoriság 

így az élőhely gazdagságának 

mérőszáma. 

Kontraszt (m): Az a vektor, 

ami megadja az egyes minőség 

osztályok közötti különbséget, 

illetve az egyik minőség 

osztálynál egy abszolút értéket, 

amihez képest a többi különbség értelmezhető. Kísérletekben a kontraszt megadhatja például 

a foltok közötti fényintenzitás különbséget; az egyes foltoknak adott ásványi tápanyagok 

koncentrációja közötti különbséget, stb. Modellezésben az egyes folt típusok között a 

szaporodási rátában, túlélésben vagy kompetíciós képességben mutatkozó különbségeket 

mérhetjük a kontraszttal. 

Térbeli aggregáció: A térbeli aggregációra többféle mérőszám létezik. A 

legegyszerűbben érthető mérőszáma a párkorreláció, azaz az a feltételes valószínűség, hogy 

egy adott folttípusú folt szomszédságában ugyanolyan folttípusú foltot találunk. Teljesen 

szegregált mintázatban ez a feltételes valószínűség nulla. Véletlenszerű foltmintázatban ez a 

feltételes valószínűség megegyezik az adott i folttípus gyakoriságával (pi). Aggregált 

foltmintázatokban ez a valószínűség pi-nél magasabb. 

2.2. Időbeli heterogenitás komponensei 

Az időbeli heterogenitást ugyanazokkal a paraméterekkel lehet jellemezni, mint a térbeli 

heterogenitást, azzal a különbséggel, hogy jelentésük természetesen nem térben, hanem 

időben értendő.  

 

 
2.1. ábra: Tápanyagfolt mérete (s). Azonos elemi skála mellett 
különböző méretű tápanyagfoltok, különböző geometriájú rácson. 
A feketére satírozott rész a tápanyagfolt. A felső sorban 
négyzetrács, az alsóban hatszögrács látható. Balról jobbra az s = 
2 , 3 és 4. 
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Időbeli szemcsézettség: Az a leggyorsabb változás, amire még a növény válaszolni 

képes. 

Időbeli kiterjedés: Az a leghosszabb idejű változás, amire a növény még válaszolni 

képes. Felső határa a növény életideje. 

Változás mértéke/súlyossága (időbeli kontraszt): Megadja, hogy a változás milyen 

mértékben változtatja meg az adott hely minőségét. Két folttípusnál ez megegyezik a térbeli 

kontraszttal. 

Folt minimális élethossza (időbeli folt méret): Megadja azt a minimális időt, amin belül 

változás nem történik. 

Változás időbeli aggregációja: Megadja, hogy egy adott helyen egy adott környezeti 

állapot (minőség) átlagosan milyen hosszú ideig áll fent (a folt minimális élethosszának 

léptékében). Kísérletekben tényelegesen azt az időd adják meg, amíg az egyik vagy másik 

állapot fennáll, vagy egy pozitív behatás (például tápanyag adás vagy öntözés), milyen 

időközönként következik be. Modellezésben inkább a megváltozás valószínűségét 

használjuk paraméterként, ami a folt élethosszának reciprokja. Egy környezet, amelyben egy 

adott minőséget a következő időlépésben nagy valószínűséggel egy másik minőség követ, 

időben negatívan korreláltnak hívunk, míg azt amelynél egy adott minőség hosszú ideig 

fennáll időben pozitívan korreláltnak. 

Az időbeli heterogenitást olyan algoritmus szerint kell bevezetnünk, amely a meglevő 

térbeli heterogenitás paramétereit nem változtatja meg, például nem változtatja meg az egyes 

minőség osztályok egymáshoz képesti arányát, vagy a térbeli aggregációt. Így az időbeli 

heterogenitás csak átrendezi a foltmintázatot.  

2.3. Kétfoltos tájképek 

A klonális integráció legtöbb kísérletében két összeköttetésben levő ramet vagy egy 

egyenes, kevés rametből álló fragmentum növekedését nézték úgy, hogy a rametek közötti 

összeköttetést meghagyták vagy elvágták. A heterogén környezetet két egymástól eltérő 

folttal modellezik. Kétrametes kísérletben az egyik rametet egy jó foltba, míg a másikat egy 

rossz foltba ültetik. Többrametes kísérletben a fragmentum egyik része az egyik foltba, míg a 

másik a másik foltba kerül. A foltok közötti különbséget árnyékolással (fényintenzitás 

különbség) vagy a két folt adott tápanyagra különböző koncentrációjú oldattal való 

locsolásával vagy eleve más táptalaj használatával valósítják meg. A legtöbb közlemény, ha 

az integráció heterogén környezetben való előnyeiről tesz megállapításokat, akkor ilyen 
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környezetben végzett kísérletekből vonja le azokat. A 2.1 táblázat ilyen vagy ezekhez 

nagyban hasonló kísérleteket sorol fel a vizsgált faj, a kezelés (mire nézve volt heterogén a 

környezet) és a hivatkozás megjelölésével. 

 

2.1. táblázat Klonális integráció kétfoltos kísérletei. 

Faj Kezelés Hivatkozás 
Ajuga reptans ásványi sók (P, N, K) Dong et al. 2002 
Carex arenaria kórokozók D'Hertefeldt és van der Putten 

1998 
Carex flacca víz és nitrogén de Kroon et al. 1998 
Elymus repens ásványi sók (P, N, K) Kleijn és van Groenendael 1999 
Fragaria chiloensis árnyékolás (fényintenzitás) 

nitrogén és fényintenzitás 
víz és fényintenzitás 

Alpert 1999a 
Alpert 1999b, Alpert et al. 2003 
Alpert és Mooney 1986 

Glechoma hederacea fényintenzitás 
ásványi sók 

Slade és Hutchings 1987a 
Slade és Hutchings 1987b 

Hydrocotyle bonrieni fény, víz, ásványi sók (P, N, 
K) 

Evans 1991, 1992 

Lamiastrym 
galeobdolon 

árnyékolás (fényintenzitás) Dong 1993 

Phyllostachys 
pubescens 

ásványi sók (P, N, K) Li et al. 2000 

Potentilla anserina árnyékolás (fényintenzitás) 
homokkal elfedés 

Stuefer et al. 1994 
Yu et al. 2002 

Potentilla reptans árnyékolás (fényintenzitás) Stuefer et al. 1994 
Psammochloa villosa víz és ásványi sók (P, N, K) Dong és Alaten 1999 
Ranunculus reptans árnyékolás (fényintenzitás) van Kleunen et al. 2000 
Rumex acetosella ásványi sók (P, N, K) Klimeš és Klimešova 1999b 
Sasa palmata árnyékolás (fényintenzitás) Saitoh et al. 2002 
Solidago canadiensis árnyékolás (fényintenzitás) Hartnett és Bazzaz 1983 
Trifolium repens foszfor 

víz és fény 
Lötscher és Hay 1997 
Stuefer 1995 

 

Egyedi növények gyökérének vagy hajtásrendszerének táplálékkeresésének 

vizsgálatainál is használnak kétfoltos tájképeket (például Novoplansky 1996, Fransen et al. 

1998, Stoll és Schmid 1998, Fransen et al. 2001). Nemcsak kísérletekben, de modellezési 

szempontból is a legegyszerűbb megoldás két darab foltot feltételezni. Modelljükben ilyen 

elrendezésben vizsgálták a munkamegosztást Stuefer és munkatársai (Stuefer et al. 1998) 

vagy a fennmaradásba, a klonális és a szexuális utódba fektetendő energia optimális mértékét 

Gardner és Mangel (1999). 
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Kétfoltos tájképnek minősülnek azok az időben heterogenitás vizsgálatok, ahol egy 

kezelés egy ideig fennáll, aztán nem. Például valamilyen tápanyag, vagy víz pulzusszerű 

adagolása időben változó, kétfoltos tájképet hoz létre. 

Bilbrough és Caldwell (1997) hat Great Basin-ban (USA) élő növényfaj növekedését 

vizsgálta a növekedési időszakon belül időben egyenletesen (folyamatosan), vagy 

időközönként adagolt tápanyag (nitrogén) mellett. Ugyanolyan mennyiségű tápanyagot a 

növekedési időszakon belül három alkalommal, pulzusszerűen adagoltak, illetve az egész 

időszakra egyenletesen elosztották. Azt tapasztalták, hogy a hat növényből öt növekedése és 

biomassza produkciója magasabb volt a heterogén forráseloszlás mellett, egynek pedig 

azonos a két kezelésben. Ritkább, de nagyobb hozamú esőzések hatását vizsgálták Knapp és 

munkatársai (2002). Az összegyűjtött esővizet ritkább esőzési eseményekben adták a kezelt 

területnek, ezzel potenciális jövőbeli klímaváltozás hatását vizsgálva. Novoplansky és 

Goldberg (2001) az öntözések közti időt és a teljes kísérlet alatt adott víz mennyiségét 

változtatták tanulmányukban, amelyben három klonális fűfaj viselkedését vizsgálták. A 

különböző minőségű élőhelyen élő fűfajok máshogy reagáltak a gyakori és ritka víz 

pulzusokra, de ez csak akkor volt szignifikáns, ha kompetítor is jelen volt a kísérleti 

elrendezésben. A heterogenitás megváltoztatta a fajok kompetíciós sorrendjét. Hasonló 

jelenséget mutatott Campbell és Grime (1989) kísérlete, amiben azonos mennyiségű 

tápoldatot időben koncentráltabban vagy egyenletesebben adagoltak. 

Időben nem változó, kétfoltos tájképeken az egyetlen heterogenitáskomponens, ami 

változtatható az a kontraszt. Sajnos a kísérletekben különböző kontraszt értékeket – 

tudomásom szerint – nem vizsgáltak, mindig egy homogén (m = 0) kontrollt hasonlítottak 

össze valamilyen 0-tól eltérő kontraszttal. Időbeli heterogenitás megvalósítható ilyen 

környezetben, hisz a kedvező és a kedvezőtlen kezelés megcserélhető bizonyos 

időközönként. Erre egy jó példa Fransen és munkatársainak (1999) kísérleti elrendezése, 

amelyben egy gondolatban négy részre osztott doboz mindig más negyede kapott tápanyag 

befecskendezést 3 napos időközönként. 

Kétfoltos tájképeken a foltméret paraméter nem változtatható (az csak több foltos 

tájképen értelmezhető), de fontos a két folt fizikai mérete, ami befolyásolja, hogy mennyien 

is férnek el az egyes helyeken. Más lehet az eltartható új rametek száma, a fragmentum 

kiterjedése, ahogy arra Li és munkatársai (2000) tanulmányukban rámutatnak. 
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2.4. Sakktáblaszerű tájképek 

A legegyszerűbb tájkép olyan, mint a sakktábla: kedvező és kedvezőtlen helyek 

periodikusan elhelyezkedő mozaikja, ahol minden kedvező hely szomszédjai kedvezőtlenek, 

és viszont. A kedvező és kedvezőtlen helyek elhelyezkedése maximálisan szegregált, amely 

elhelyezkedés a valóságban sohasem következik be. A sakktáblaszerű tájképeket azonban 

használnak a kísérletes növényökológiában (Wijesinghe és Hutchings 1997, 1999, Fransen et 

al. 2001), mert egyszerűen előállíthatóak és a mintázat teljesen definiált. 

Kísérletekben kis területet és csekély ismétlést használnak. Sztohasztikus tájképgeneráló 

algoritmussal előállított tájképek tulajdonságai csak nagy területeken átlagolva lesznek 

statisztikailag azonosak. Például Wijesinghe és Handel (1994) 12 darab, 5,7 cm 

élhosszúságú, egymás mellé rakott cseréppel reprezentálta az élőhelyet, amiben egy 

Potentilla simplex klón fejlődését vizsgálták. Egyik kezelésben a cserepek 50%-ába 

tápanyagot is rakott a többiben csak homok volt. A cserepeket a véletlen szerint jelölte jó 

vagy rossz foltnak. A közlemény (Wijesinghe és Handel 1994) 1. ábrája alapján a 4 

ismétlésben a 12 cserépből 5, 6, 6 és 7 kapott tápanyagot, azaz a tényleges jó folt gyakoriság 

41,7%, 50%, 50% és 58,3% volt. Ugyanígy az egymás melletti jó vagy rossz cserepek száma 

jelentősen változott. Mindezen variációkat az eredmények kiértékelésénél külön figyelembe 

kellett venni. Ilyen problémák a sakktáblaszerű foltmozaikoknál nem lépnek fel. 

Még ezen egyszerűbb tájképen is lehet bizonyos heterogenitásparamétereket változtatni, 

nevezetesen a foltok méretét 

(Wijesinghe és Hutchings 1997, 1999, 

Fransen et al. 2001) és a foltok közötti 

kontrasztot (Wijesinghe és Hutchings 

1999). Nem lehet viszont változtatni a 

jó:rossz folt arányt, ami a tájkép 

jellegéből adódóan mindig 1:1. A 2.2. 

ábra ilyen sakktáblaszerű tájképeket mutat különböző foltmrettel. 

A sakktáblaszerű tájképeken időbeli változás csak úgy értelmezhető, ha a változás 

alkalmával az egész mintázat az ellenkezőjére változik, azaz minden jó hely rosszá és 

minden rossz hely jóvá válik. A környezetváltozás gyakorisága (C) megadja, hogy milyen 

valószínűséggel fordul ellentettjére a mintázat. Kísérletekben egyszerűbb megadni, hogy 

milyen időközönként változik a környezet. 

2.2. ábra: Sakktáblaszerű tájképek különböző 
foltmérettel. Balról jobbra az s = 4, 10 és 20. 
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A sakktáblaszerű tájképeken nem lehet a folt minőségek számát kettő felé emelni, mivel 

több, mint két folt típusnál a maximálisan szegregált elhelyezkedés nem biztosítható. 

Klonális növényekkel végzett kísérletben kiemelendő Wijesinghe és Hutchings-nak 

(1997, 1999) valamint Fransen és munkatársainak (2001) a munkája, lévén az a három 

tanulmány alkalmazott sakktáblaszerű tájképet. Wijesinghe és Hutchings munkájukban 

(1997) egy 50×50 cm-es ládát 2, 4, 8, 16, 32 és 64 foltra osztottak, tehát a foltméret mindig a 

fele volt az előzőnek. A 8 és 32 foltos kísérletben a foltok nem négyzetek, hanem téglalapok 

voltak. A sakktáblaszerű elhelyezkedésnek megfelelően a foltok felét homokkal, a másik 

felét virágfölddel töltötték meg. A Glechoma hederacea ramet-ramet távolsága a használt 

genotípusban 9-11 cm, így a jelen értekezésben használt értelemben s = 1 a 32 vagy 16 foltos 

felosztásnak felel meg, a 4 és 8 foltos elrendezés pedig s = 2-nek. A folt méret és a kontraszt 

hatásának együttes tanulmányozásakor (Wijesinghe és Hutchings 1999) egy hasonló méretű 

ládát 4 illetve 16 foltra osztottak. A foltokban a homok és a virágföld arányát változtatták 

úgy, hogy minden esetben azonos mennyiségű virágföld volt elosztva a ládákban. A 

maximális kontrasztú kezelésben a jó foltokban csak virágföld, a rosszakban csak homok 

volt. A kontraszt csökkentésével a jó foltokban növelték a homok arányát és a rossz 

foltokban a virágföldét, azaz a jó foltok minősége romlott, míg a rosszaké javult. 

Fransen és munkatársai (2001) egyik kezelésükben egy 90 × 70 cm-es ládát 15 × 15 cm-

es részekre osztottak, amely részeket sakktáblaszerűen vagy 20% fekete talaj és 80% homok 

keverékével (jó folt) vagy 5% fekete talaj és 95% homok keverékével (rossz folt) töltötték 

fel. Két évelő fűfaj (Festuca rubra és Anthoxanthum odoratum) növekedését nézték 

homogén és heterogén környezetben külön és együtt (tehát kompetícióban). 

2.5. Perkolációs térképek 

A perkolációs tájképeken a foltok elhelyezkedése véletlenszerű. A csak jó és rossz foltot 

megkülönböztető tájképen minden folt p valószínűséggel jó és 1-p valószínűséggel rossz. Így 

a jó foltok gyakorisága p, míg a rossz foltoké 1-p. A perkolációs tájképeken mind a jó foltok 

gyakoriságát, mind a foltok méretét és a kontrasztot is lehet változtatni. A generált mintázat a 

foltméretnek megfelelő skálán véletlenszerű, amennyiben ez nagyobb, mint az elemi skála, 

úgy a növény egy aggregáltabb mintázatot érzékel. Perkolációs tájképeket mutat a 2.3. ábra. 

A perkolációs tájkép elnevezés a fizikában ismert perkoláció elméletből (Stauffer és 

Aharony 1994) ered, amely ilyen tájképeken vizsgál kritikus jelenségeket. Vegyünk egy 

végtelen rácsot, amelyen minden rácshely egymástól függetlenül p valószínűséggel jó hely (a 
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fizikusok ezt megengedett helynek nevezik), különben rossz hely (nem megengedett). 

Definiáljuk itt a jó folthalmaz fogalmát, 

ami legyen olyan jó helyek halmaza, 

amelyek egymással közvetlenül vagy 

szomszédaikon keresztül érintkeznek. 

Egy halmazon belül minden hely 

minden másik helyről elérhető csak a 

halmazon belüli helyeket érintve. 

Perkolációs tájképen azt az érdekes 

jelenséget észlelték, hogy egy kritikus jó 

hely gyakoriság felett megjelenik egy 

végtelen nagyságú jó folthalmaz. Ennek 

a jelenségnek egy másik – ekvivalens – 

megfogalmazása, hogy a kritikus pont 

felett annak a valószínűsége, hogy egy pontból akármilyen messze eljuthatunk csak jó 

helyeket érintve (és csak a szomszédos jó helyekre lépve) nagyobb, mint nulla, míg alatta 

nulla. A kritikus jó folt gyakoriság négyzetes rácson, négy szomszédot feltételezve pc ≈ 

0,5928. 

A 2.4. ábra a perkoláció jelenségét szemléleti véges rácson. Véges rácson általában azt 

a kérdést vizsgálják, hogy a jó helyek mennyire tekinthetők összefüggőnek. A perkoláció 

jelenségét a biológiában legelőször, mint az élőhely-fragmentáció analógiáját használták 

(Gardner et al. 1987, Boswell et al. 1998), mert a kritikus pont közelében a jó helyek 

(élőhely) egy igen kis csökkenése is drasztikusan csökkentheti az élőhely összefüggőségét. 

nő

pp
nőcsökken

csökken

csökken

s s

m

nő

pp
nőcsökken
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s s

m

2.3. ábra: Perkolációs tájképek. Sötét foltok a forrás 
gazdag helyek, világos foltok a forrás szegény helyek. A 
középen levő referenciához (p = 0,5; s = 4; m = 1) 
képest nagyobb (p = 0,8) és kisebb (p = 0,2) jó folt 
gyakoriságú; nagyobb (s = 10) és kisebb (s = 1) 
foltméretű és kisebb kontrasztú (m = 0,5) tájképeket 
mutat az ábra. 

2.4. ábra: Perkoláció. A központi helyről indulva a kis nyilacskák egy lehetséges bejárását
mutatják a jó helyeknek (üres négyzet). A bal oldali ábrához képes kevés számú új jó foltot 
elhelyezve a rendszerben minden jó folt elérhetővé válik a központiból kiindulva. 
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Az izolált folthalmazokba szorult szubpopulációk számára már nem biztos, hogy elegendő 

méretű élőhely áll rendelkezésre (Burkey 1989, Bascompte és Solé 1996). 

A tájkép számítógépes előállításának egyszerűsége, és a kritikus jelenség miatt mind a 

mai napig gyakran használják heterogén háttérmintázat előállítására (Gardner et al. 1987, 

Sutherland és Stillman 1988, Turner et al. 1989, Gustafson és Parker 1992, Keitt és Johnson 

1995, With és Crist 1995, Bascompte és Solé 1996, With et al. 1997, Neuhauser 1998, 

Piqueras et al. 1999, With és King 1999, Szabó et al. 2002). Perkolációs tájképeken a jó folt 

gyakoriságon kívül csak kevés tanulmány változtatott más heterogenitáskomponenst (pl. 

Neuhauser 1998 a foltméretet). 

A perkolációs tájképek kísérletes előállítása sokkal körülményesebb, mint számítógépes 

generálásuk, és ahogy azt Wijeshinghe és Handel (1994) munkájával kapcsolatban korábban 

említettem, az eredmények kiértékelése nehezebb. Ennek ellenére vannak példák perkolációs 

tájképek kísérletben való alkalmazására például Bowers és Doley (1999) terepi kísérlete, 

amelyben egy rágcsáló populációt vizsgáltak fűnyírással mesterségesen fragmentált tájképen. 

Továbbá Wiens és munkatársainak kísérletei (Wiens et al. 1997, McIntyre és Wiens 1999), 

amelyben egy bogárfaj (Eleodes obsoleta) mozgását vizsgálták különböző jó folt 

gyakoriságú gyeptéglákból kirakott perkolációs tájképen. Fransen és munkatársainak (2001) 

a sakktáblaszerű tájképeknél ismertetett munkájában egy olyan foltelrendezést is 

alkalmaztak, amelyben 6×6 cm-es, regulárisan elhelyezett foltokba koncentrálták a 

forrásgazdag talajt. Bár a keletkező tájkép szabályos mintázatot mutat, de mivel a jó foltokat 

csak rossz foltok veszik körül, de a rossz foltok összefüggőek, így nem lehetnek 

sakktáblaszerű tájképek. A használt szabályszerű mintázat azonban lehet egy – valószínűtlen 

– perkolációs tájkép. 

A perkolációs tájképeken a foltaggregáció kivételével minden más 

heterogenitáskomponens változtatható. A 2.3. ábrán már bemutattam a jó folt gyakoriság, a 

foltméret és a kontraszt változtatásának lehetőségét. Az időbeli heterogenitás egyszerűen 

megvalósítható perkolációs tájképen. Az időbeli heterogenitás mérőszáma legyen a jó folt 

megváltozásának valószínűsége (Cg). Tehát bármely jó folt Cg valószínűséggel rossz folttá 

változik egy időlépésben. A jó folt gyakoriság megőrzéséhez szükséges, hogy ugyanannyi 

rossz folt váljon jóvá, mint amennyi jó folt válik rosszá. 

Tehát 

( )1g bC p C p⋅ = ⋅ − , (2.1.) 

ahol Cb a rossz folt megváltozásának gyakorisága. Ebből következően 
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Ennek megfelelően minden időlépésben a jó foltok Cg valószínűséggel rosszá változnak, 

és a rossz foltok Cb valószínűséggel jóvá válnak. 

Az előzőekben vázolt algoritmussal generált tájképen átlagosan a foltok p hányada jó, 

amely átlagot az időbeli változás nem változtat meg. Amennyiben fontos, hogy ne csak 

átlagosan, hanem pontosan p hányada legyen és maradjon jó a foltoknak, úgy egy kissé 

bonyolultabb algoritmust kell használni. A tájkép felépítésekor egy csak rossz foltokból álló 

tájképből indulunk ki. Egy véletlenszerűen kiválasztott foltot, ha az még rossz, jóvá 

változtatunk. Ezt a lépést mindaddig végezzük, amíg a kellő számú jó foltot nem helyeztünk 

a területre. Megjegyezendő, hogy p > 0,5 esetben gyorsabb egy homogén jó területen rossz 

foltokat elhelyezni (azokból ugyanis kevesebb van). A foltmintázat változtatásánál pedig egy 

véletlenszerűen kiválasztott jó és egy véletlenszerűen kiválasztott rossz folt helyét kell 

megcserélni (azaz a jót rosszá váltani, és a rosszat jóvá). Vigyázni kell, hogy egy foltot csak 

egyszer változtassunk meg egy időlépésben. 

A perkolációs tájképek több folttípus osztályra könnyen kiterjeszthetőek. Az egyes típus 

osztályok gyakoriságát meghatározó p vektor a 0-1 intervallumot egyértelműen felosztja, így 

a 0-1 intervallumban egyenletes eloszlású véletlen számokkal minden egyes hely minősége 

eldönthető. 

Jelen értekezésben szereplő modellekben is főleg perkolációs tájképet használok. 

2.6. Hierarchikus véletlenszerű tájképek 

Mivel a valóságos tájképes több skálán lehetnek heterogének (Kotliar és Wiens 1990), 

így természetes, hogy ilyen tájképet előállító algoritmusokat is kitaláltak. A hierarchikus 

véletlenszerű tájkép minden egyes előre megadott skáláján egy perkolációs tájkép. Legyen s 

az a vektor, ami az egyes skálákon a foltok méretét definiálja, míg p az a vektor, amely a 

skálákon a jó foltok gyakoriságát adja meg. A tájkép szintjén minden egyes s1×s1 méretű folt 

p1 valószínűséggel jó minőségű. A rossz minőségű foltok teljes egésze rossz minőségű. Az 

s1×s1-es jó foltokon belüli s2×s2 foltok mindegyike p2 valószínűséggel jó minőségű. A jó 

minőségű foltok az egyel kisebb skálán foltosak, egészen a legkisebb skáláig. A ténylegesen 

jó minőségű helyek így a terület 
1

n

i
i

p p
=

=∏ — ahol n a skálák száma — részét fedik. Három 

skálán heterogén, és a p1, p2, p3 értékeiben különböző tájképeket mutat a 2.5. ábra. 
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A hierarchikus véletlenszerű tájképeken mind a jó foltok gyakoriságát, mind a foltok 

méretét és a kontrasztot is lehet változtatni. 

Az időbeli változás bevezetése nem megoldott probléma. A legfinomabb skálán lehet 

használni a perkolációs tájképeknél alkalmazott módszert, de nagyobb skálájú foltok ilyen 

módon való változtatása – szerintem – 

nem megfelelő módja a környezeti 

változás szimulálásának. 

Például hierarchikus véletlenszerű 

tájképen szimulálták Lavorel és 

munkatársai (1994) két egyéves 

növény kompetícióját. Maggal való 

terjedés és magdormancia hatását 

nézték a kompetícióra. 

A hierarchikus véletlenszerű 

tájképek kettőnél több folttípusra is kiterjeszthetőek (Johnson et al. 1999). Ehhez vegyük a 

területnek a legnagyobb skálájú felosztását, és minden foltjához rendeljünk egy folttípust egy 

előre megadott valószínűségvektor alapján. Minden egyes foltot osszunk fel a következő 

skála mérete szerint, és minden folthoz rendeljünk egy folttípust egy előre megadott, a folt 

nagyobb skálán vett típusától függő valószínűségi vektor alapján. Ezt ismételjük meg minden 

foltra, majd minden kisebb skálára is. 

2.7. Adott párkorrelációjú tájkép 

Hiebler (2000) munkája alapján mutatom be az a tájképgeneráló algoritmust, amivel a 

legegyszerűbb aggregált tájképeket elő lehet állítani. Az aggregáció mértékét a 

párkorrelációs valószínűség mutatja (q), ami megadja azt a feltételes valószínűséget, hogy 

egy jó folt egyik szomszédja milyen valószínűséggel szintén jó folt. Amennyiben egy folt p 

valószínűséggel jó minőségű, úgy ha p = q, akkor perkolációs tájképhez jutunk. Ha q < p, 

akkor szegregált, míg q > p esetén aggregált tájképet kapunk. 

A tájképet egy iteratív eljárással lehet előállítani, amelynek kiindulása egy p paraméterű 

perkolációs tájkép. Ezt követően véletlenszerűen kiválasztunk egy jó és egy rossz foltot. 

Ezeket megcseréljük, ha így kialakuló mintázatra számolt párkorreláció kívánt 

párkorrelációhoz közelebb van. Az iterációt addig folytatjuk, míg a tájképre számolt aktuális 

és kívánt párkorreláció egy tűréshatáron belül megegyezik. 

a. b. c. 

2.5. ábra: Hierarchikus véletlenszerű tájképek:
Mindhárom tájképen a jó foltok (fekete) a terület 40%-át 
fedik, valamint s1 = 20, s2 = 5 és s3 = 1. 
a. p1 = 0,80; p2 = 0,90; p3 = 0,56; 
b. p1 = 0,90; p2 = 0,75; p3 = 0,60; 
c. p1 = 0,90; p2 = 0,90; p3 = 0,49;
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Ezzel a tájképgeneráló algoritmussal a perkolációs tájképeknél változtatható 

paramétereken (jó foltok gyakoriságát, foltok mérete és kontraszt) kívül az aggregáció 

mértékét is lehet változtatni. Különböző aggregáltságú tájképeket mutat a 2.6. ábra. 

Hasonló típusú, több folttípust figyelembe vevő, de paramétereiben nehézkesebben 

értelmezhető tájképgeneráló algoritmust használt modelljeiben Tischendorf (Tischendorf és 

Fahrig 2000, Tischendorf 2001). Három folttípust feltételeztek: lakhatatlan mátrix, lakható 

mátrix és élőhely. Algoritmusuk a következő: Legyen kezdetben minden hely lakhatatlan 

mátrix. Adjuk meg, hogy hány hely lesz lakható mátrix illetve élőhely, valamint egy 

aggregációs paramétert, amit a szerző(k) FRAG-nak neveznek. Ezt követően mindkét 

lakható folttípusra iteráljuk a következőket: (1) vegyünk egy véletlen lakhatatlan mátrix 

helyet; (2) ha egy 0-1 intervallumban levő egyenletes eloszlású véletlen szám kisebb, mint 

FRAG vagy a szomszédok között van már az éppen elhelyezendő folttípus, akkor azt a 

helyet adott folttípusúra változtatjuk. Az iterációs lépéseket addig ismételjük, amíg 

megfelelő mennyiségű lakható mátrix és élőhely nem kerül a területre. Amennyiben FRAG 

értéke 1, úgy véletlenszerű tájképet kapunk, míg ha FRAG közelít 0-hoz, akkor az egyes 

folttípusok jelentősen aggregálódnak. 

2.8. Fraktál tájképek 

A valós tájképeken általában kettőnél több folttípust különböztetünk meg és egyes 

folttípusok egymással erős autókorrelációban lehetnek. Képzeljünk el egy talaj nitrogén 

tartalomra heterogén környezetet. Tegyük fel, hogy három szintet különböztetünk meg: 

alacsony, közepes és magas koncentrációt. Mivel az ionok általában diffundálnak a talajban, 

így nagyobb valószínűséggel kapunk a magas nitrogéntartalmú hely mellett vagy másik 

magas nitrogéntartalmú helyet vagy közepes nitrogéntartalmú helyet, és nem várunk a 

közelben alacsony nitrogéntartalmú helyet. 

2.6. ábra: Adott párkorrelációjú tájképek: Mindegyik tájképen p = 0,5. A q/p arány balról 
jobbra 0.9; 1.0; 1.1; 1,2 és 1,35. Azaz balról jobbra az aggregáció mértéke nő. Az első ábra 
szegregált, a második véletlenszerű, a többi aggregált foltmintázatú. 
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A fraktál algoritmusok némelyike nagyon jó olyan, több folttípust tartalmazó tájképek 

előállítására, amitől folytonos változás várunk el. 

A fraktál tájképek generálására értekezésemben a középpont eltolás algoritmus egy 

fajtáját, a rombusz-négyzet algoritmust mutatom be. Más fraktálgeneráló algoritmusokat 

találunk, illetve a fraktálokról többet megtudhatunk Mandelbrot könyvében (Mandelbrot 

1983) vagy Peitgen és Saupe által szerkesztett könyvben (Peitigen és Saupe 1988). A 

középpont eltolás algoritmus lényegét egy dimenzióban lehet jól megmutatni. Vegyünk egy 

az x tengellyel párhuzamos szakaszt. A felezőpontjának y koordinátáját módosítsuk egy -1 - 

+1 közötti egyenletes eloszlású véletlen számmal. A keletkezett két szakaszra végezzük el 

ugyanezt. Az egymást követő eltolásokban az eltolás intervallumát – ami az első lépésben -1 

- +1 volt – 2-H-val megszorozva a tájkép autókorreláltságát állíthatjuk. H = 0 esetén mindig 

jelentős eltolásokat kaphatunk, míg H = 1 esetén az intervallum mindig feleződik, és simább 

kontúrt kapunk. Az előző, egydimenziós algoritmust két dimenzióban a következőképpen 

valósíthatjuk meg: Legyen egy rácsunk, amelynek minden pontja egy magasság (z) 

koordinátát tartalmaz és élhossza 2n+1. Adjuk meg a négy sarkának magasság koordinátáját. 

Vegyük a négy sarok által megadott négyzet középpontját, és ennek értéke a négy sarok 

magasságértékeinek átlaga plusz egy -1 - +1 közötti egyenletes eloszlású véletlen szám. A 

középpont és két-két sarok kijelöl négy rombuszt (a rácsot toroidnak feltételezzük, azaz az 

első sor felett az utolsó van és viszont, valamint az utolsó oszlop után pedig az első és 

viszont). A rombuszok középpontjának magasságértékét a négy sarokpont 

magasságértékeinek átlagából és egy véletlen számból megadjuk. Ez volt az algoritmus első 

lépése, amit követően az eltolás intervallumát 2-H-al beszorozzuk. A következő lépésben a 

már meghatározott pontok négyzeteket jelölnek ki, amelyek középpontjának magasságát az 

első lépésben megadottak alapján adjuk meg. Ez a rombusz lépés (mert a meglevő és a 

lépésben meghatározott pontok rombuszokat alkotnak). A következő, ún. négyzet lépésben a 

meglevő pontok által kijelölt rombuszok középpontját határozzuk meg az előzőknek 

megfelelően. A rombusz és a négyzet lépést, valamint az eltolás intervallumának 

csökkentését ismételjük mindaddig, amíg vannak meghatározatlan pontok a rácson. 

A magasságpontok alapján tudjuk az egyes minőség osztályokba sorolni a rácspontokat. 

Egy két folttípusos tájképen a pN – ahol N a rácspontok száma – legmagasabb z koordinátájú 

rácshely legyen jó minőségű és a többi rossz. Több folttípusnál hasonlóan járunk el. A 2.7. 

ábra különböző H paraméterrel generált fraktál tájképeket mutat kettő (2.7.a-d), illetve négy 

folttípussal (2.7.e-h).  
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Az időbeli változás bevezetése fraktál tájképekbe – ismereteim szerint – nem megoldott 

probléma. 

Fraktál tájképeket csak modellekben használtak, például Keitt és Johnson (1995) 

ragadozó-préda modelljükben, vagy diszperziós modelljükben With és munkatársai (With et 

al. 1997, With és King 1999). 

2.9. Ising tájkép 

Az úgynevezett Ising modellt a statisztikus mechanikában ferromágnesség leírására 

használják (Huang 1994). Egyes fémekben, például vasban vagy nikkelben az atomok 

spinjeinek egy része spontán, azonos irányba polarizálódhat, makroszkópikus mágneses 

mezőt teremtve. Ez azonban csak a karakterisztikus, ún. Curie hőmérséklet alatt jöhet létre, e 

fölött a spinek véletlenszerűen helyezkednek el. A statisztikus mechanikában ez a modell 

azért is érdekes mert ez az egyetlen, amelyben a megfigyelhető, nem triviális fázisátalakulást 

matematikailag egzakt módon le lehet írni. 

Mivel a modellben az azonos irányultságú spinek megfelelő paraméterek mellett 

aggregált mintázatot mutatnak, illetve az agregáltságuk függ a modell paramétereitől, így 

tájképgenerálásra alkalmas. A perkolációs modellel ellentétben viszont ebben a modellben a 

a. b. c. d. 

e. f. g. h. 

2.7. ábra Fraktál tájképek: a-d két folttípust tartalmazó fraktál tájképek, ahol a jó foltok (fekete) 
gyakorisága 0,4. a. H = 1,0; b. H = 0,75; c. H = 0,5; d. H = 0,25. e-f négy folttípust tartalmazó 
fraktál tájképek ahol a fekete jelenti a legjobb folttípust (gyakorisága 0,2), a sötétszürke a 
következőt (gyakorisága 0,2), a világos szürke helyek a rossz foltnál kicsit jobbak (gyakorisága 0,2) 
és fehér jelöli a rossz foltokat (gyakorisága 0,4). e. H = 1,0; f. H = 0,75; g. H = 0,5; h. H = 0,25. 
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kritikus jelenség nem lesz fontos számunkra, mivel a spinek a Curie hőmérséklet alatt mind 

azonos irányba állnak, így az ebből levezetett tájkép homogén. 

Vegyünk egy négyzetrácsot, amelynek minden pontja a két spinállapot egyikében lehet, 

azaz értéke lehessen +1 vagy -1. A spinek irányultságát a szomszédos spinek irányultsága 

befolyásolja a J kölcsönhatási paraméteren keresztül. Ha J > 0, akkor energetikailag jobb, ha 

a szomszédos spinek azonos irányban állnak (ez van a ferromágneseknél), míg ha J < 0, 

akkor az egymás melletti spinek inkább ellentétes állapotban vannak (ezt tapasztaljuk az 

antiferromágnesességnél). A spinek dinamikáját, illetve magát a tájképet az ún. Metropolis 

algoritmussal állítjuk elő. Ez az általános, statisztikus mechanikában és statisztikus 

termodinamikában használt módszer szerint egy állapot megváltoztatunk, (1) ha ezzel a 

rendszer energiája csökken vagy (2) bizonyos 1-nél kisebb valószínűséggel, ha az energiája 

nőne. A valószínűséget leíró függvény Ee−∆ alakú, azaz az energia növekedésével 

exponenciálisan csökkenő. Az energiát az 

, 1

N

i j i
i j i

E J s s H s
< > =

= − −∑ ∑  (2.3.) 

egyenlet adja meg, amelyben 

J a kölcsönhatási paraméter; 

H a külső mágneses tér; 

si az i. spin állapota; 

<i,j> szomszédos spinek. 

Az átmenet valószínűségét leíró függvény egy adott si spinre a következő: 

1

1 2
i

i j
j

P
Exp s J s Hβ

=
  

+ +     
∑

, (2.4.) 

ahol 

sj az i spinnel szomszédos spinek; 

β arányos a hőmérséklettel, nevezetesen 1

Bk T
β = , ahol T a hőmérséklet és kB a 

Boltzmann állandó. 

A tájképgenerálásra használt algoritmusban J legyen +1 (aggregáció), így a modellben 

csak β és H marad mint paraméter. Mivel az Ising modell csak a Curie pont felett ad 

heterogén spin eloszlást, így a ( )0,5ln 2 1 0,44069Jβ < − − ≈ egyenlőtlenségnek teljesülnie 

kell. A Metropolis algoritmust egy perkolációs tájképből indíthatjuk. 
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Amennyiben H = 0 (azaz nincs külső mágneses tér), úgy a spinek fele +1, a másik fele -

1 állapotban van, tehát a foltgyakoriság, p = 0,5. A foltok aggregáltságának mértékét a 

korreláció hosszal fejezhetjük ki, ami lényegében megadja a folthalmaz sugarát. 

Kiszámításához minden pontban meg kell mérni, hogy adott ponttól r távolságra levő pontok 

hányad része van azonos spinállapotban. Véletlenszerű tájképnél ez a hányad p, a távolságtól 

függetlenül. Az Ising tájképben a távolság függvényében a jó helytől adott r távolságra 

található jó helyek az össze ilyen távolságra levő helyhez viszonyított hányada 

exponenciálisan csökken, és az egész tájképen átlagosan mérhető p-hez tart. A korreláció 

hossz (ξ) ennek az exponenciális függvénynek a paramétere ( )( )Exp /p a r ξ+ − . A 2.8. ábra 

különböző korrelációhosszú Ising tájképeket mutat. 

Az Ising tájképeken H változtatásával p-t is változtathatjuk. H viszont befolyásolja ξ-t 

is. Sajnos az Ising tájképeken a tájképgeneráló algoritmus paraméterei nem 

heterogenitásparaméterek, azaz ismerni kell, hogy az Ising modell paraméterei milyen 

kapcsolatban vannak a heterogenitásparaméterekkel. A kapcsolat meghatározásához egy 512 

× 512-es négyzetrácson szimuláltam Ising dinamikát. Paraméterkombinációnként 21 futtatás 

átlagai láthatók a 2.9. ábrán. Ebből látszik, hogy az összefüggés nem egyszerű, viszont H = 

0-ra szimmetrikus. A jó folt gyakoriság (p) tekintetében a változás abszolút értéke 

szimmetrikus, azaz amennyivel nő p értéke H > 0 felett, annyival csökken p a H < 0 alatt. 

A foltméret és a kontraszt ugyanúgy változtatható, mint a perkolációs térképeknél. Az 

időbeli változás bevezetéséhez maga a Metropolis algoritmus használható. Minden 

 
2.8. ábra: Ising tájképek: Minden tájképen s = 1 és p = 0,5. A korreláció hossz (ξ) balról jobbra 0,75; 
1,01; 1,80; 2,02 és 3,74. 
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időlépésben előre meghatározott mennyiségű tényleges változásig futtatjuk az algoritmust, 

vigyázva, hogy egy adott hely ne változzon egynél többször. 

Ismereteim szerint Ising modellt tájképgenerálásra még nem használtak. Egy még 

folyamatban levő kutatásban alkalmazom, a jelen értekezésben csak, mint lehetséges 

tájképgeneráló algoritmust mutatom be. 
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2.9. ábra: Heterogenitás paraméterek értékei Ising paraméterek függvényében: (a) jó tápanyagfolt 
gyakoriság. (b) korrelációhossz.  
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3. Módszer: az INTEGRID modellcsalád 

A modellcsalád vizsgálatának központjában a klonális integráció ökológiája áll. Az 

INTEGRID a klonális integráció térbeli hatásának első modellje. A modellek célja a klonális 

integráció és dezintegráció ökológiai hatásának vizsgálata különböző környezeti feltételek 

mellett. Témavezetőmmel, Oborny Beátával közösen Genet integrátor, Fragmentum 

integrátor és Dezintegrátor stratégiájú genetek fejlődését követtük nyomon külön-külön és 

együtt, megnézve, hogy az adott stratégia milyen terjedési dinamikát mutat, illetve milyen 

környezeti feltételek mellett hatékonyabb: mikor produkál több rametet, illetve mikor válik 

egyeduralkodóvá egy területen. 

Az INTEGRID modellcsaládot általános előfeltevésbeli és módszerbeli azonosságuk 

miatt foglalhatjuk egy modellcsaládba. A modellcsalád eredményeit eddig négy 

közleményben publikáltuk (Oborny et al. 2000, Oborny et al. 2001, Oborny és Kun 2002, 

Kun és Oborny 2003). Jelen értekezésben minden bemutatott eredményt saját szimulációs 

programmal állítottam elő. 

Először az INTEGRID közös előfeltevéseit veszem sorra. 

3.1. Előfeltevések 

A bemutatásra kerülő modell sejtautomatán alapszik (ebbe a térben explicit 

modellezési eszközbe jó bevezetést nyújt Czárán 1998), így időben és térben diszkrét. A 

sejtautomata egy helye elegendő helyet reprezentál egy ramet számára. Az elemi skála – azaz 

a két szomszédos hely közötti távolság – megfelel két szomszédos ramet közötti távolságnak. 

Legyen egy időegység egy rametgeneráció megtelepedési idejével azonos. Így a modellt 

magához a növényhez skáláztam.  

A következőkben azokat a fontos előfeltevéseket fogom felsorolni, amelyeket azért 

tettem, hogy egyetlen jelenségre koncentrálhassak, nevezetesen a heterogén környezet 

klonális integrációra gyakorolt hatására. A kapcsoló struktúrák meglétének hosszán kívül 

minden olyan hatást megpróbáltam kiküszöbölni, ami befolyásolhatja a fajok terjedési vagy 

kompetíciós képességét, azaz a stratégiákat minden más tekintetben azonosnak feltételeztem. 

A stratégiák: Ahogy azt a bevezetőben kifejtettem a vizsgált stratégiák szélsőségesek 

és egyszerűek több tekintetben is: a Dezintegrátornál a kapcsolat élethossza gyakorlatilag 0, 

a Genet Integrátornál a genet élethosszával azonos. Az integrátorokban a forrás mozgásának 

irányát csak az egyes rametek forrásellátottságában levő különbség határozza meg. Jogosan 

feltételezhetem, hogy az integrált fiziológiai egységen belül a tápanyagok transzportja a 
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fejlődési lépéshez képest gyors. Az integrátor rametek által felvett forrás az integrált 

fiziológiai egységen belül egyenletesen osztódik el. Valójában a forrás transzport iránya és 

mértéke nagyban függ a ramet méretétől, korától és fejlődési állapotától (pl. virágzó vagy 

nem virágzó) (Pitelka és Ashmun 1985, Jónsdóttir és Watson 1997), és az 

elágazásrendszeren belüli helyzetétől (lásd Marshall és Price 1997 szemléjét forrás-nyelő 

kapcsolatokról és a szektorialitásról klonális növényekben). 

Az egyes rametek közötti különbség: Modellemben az azonos stratégiájú rameteket 

egymáshoz tökéletesen hasonlónak feltételeztem, köztük korból, méretből vagy fejlődési 

állapotból (pl. virágzó vagy nem virágzó) eredő különbséget nem feltételeztem. 

Stratégiájuktól függetlenül a felnőtt egyedek egy időlépésen belül a forrásellátottságuknak 

megfelelően szaporodhatnak és meghalhatnak. A szabály, ami a forrásellátottság alapján 

megadja egy ramet kompetíciós erejét vagy túlélési valószínűségét mindegyik stratégiánál 

azonos. A stratégiák között a forrásszint számításának módja különbözik, az egyes rametek 

közötti különbséget pedig csak a lokális környezet okozhatja (jó vagy rossz), és az integrátor 

rametek esetében a többi ramethez való kapcsolatuk. Az egyes rametek morfológiájukban 

sem különböznek. 

Szülői támogatás: Az anya rametek a szomszédságukban levő üres helyekre szülhetnek 

új rametet. Az utód megtelepedését a szülő támogatja, a fiziológiai szétválás (dezintegráció) 

csak ezen megtelepedési fázis után lehetséges. Azért, hogy a stratégiák összehasonlíthatóak 

legyenek, a szülői támogatás mértékében nem különböznek. A juvenilis megtelepedési 

szakaszt követően a ramet fiziológiailag függetlenné válhat, ha stratégiája ezt megköveteli. 

Függetlenség alatt értem, hogy az általa felvett tápanyag teljes egészével rendelkezhet, sem 

tápanyagot nem ad, de nem is fogadhat más rametektől. 

Kapcsoló struktúrák fenntartása: Feltételeztem, hogy a rametek közötti kapcsoló 

struktúrák fenntartása nem nyújt a klón számára sem külön előnyt (pl. tápanyagok tárolása 

révén), sem vonz magával külön árat. Egyes föld fölötti kapcsoló struktúrák képesek a 

fotoszintézisre, azaz fenntartásuk metabolikus árát maguk állják, valamint a kapcsoló 

struktúrákban tápanyagok raktározódhatnak, amely külön előnyt nyújt a klón számára 

(Suzuki és Stuefer 1999). A kapcsoló struktúrák fenntartásának metabolikus árának a 

mértékét a rendelkezésre álló kevés adat, és a fajonkénti jelentős eltérés következtében nehéz 

közelíteni. Számos fajnál megmutatták, hogy ez a többletköltség nem jelentős, sőt 

kimutathatatlan és a klonális integráció más előnyei elfedik (Hutchings és Slade 1988). A 

klonális integrációnak a felvett tápanyag osztásából esetlegesen adódó előnyén kívül 
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semmilyen más előnyét, sem pedig a kapcsoló struktúrák fenntartásának csekély árát nem 

vettem figyelembe. 

Tápanyag transzport mintázata: Ahogy azt a bevezetőben áttekintettem, a klonális 

növényeken belül a tápanyagtranszport mintázata és mértéke igen változatos lehet (vö. 

Watson 1986, Marshall és Price 1997, Birch és Hutchings 1999). A modellben feltételezem, 

hogy mind akropetális, mind bazipetális transzport lehetséges, valamint az összeköttetésben 

levő rametek a rendelkezésükre álló forrást teljesen kiátlagolják egymás között. 

Klonális morfológia és táplálékkeresés: A stratégiák elágazásrendszerének 

architektúrája azonos és merev (nem plasztikus, a lokális környezet nem változtatja). Az 

internódium hossz egységes volt az anya ramet tápanyagellátottságától és gyökerezési 

helyének minőségétől függetlenül. Az elágazási gyakoriság szintén független a 

tápanyagellátottságtól, és a rametek a szomszédságukban rendelkezésre álló üres helyeket 

megpróbálták betölteni. Tehát nem feltételeztem semmilyen morfológiai plaszticitást. A 

morfológiai plaszticitás jelentősen növelheti a növények táplálékkeresési sikerét (Slade és 

Hutchings 1987a, Hutchings és Slade 1988, Sutherland és Stillman 1988, Silvertown et al. 

1992, Oborny 1994a, b, de Kroon és Hutchings 1995). 

Magról való felújulás: A genet születés tekintetében kezdeti magról való megtelepedést 

(Eriksson 1997) feltételeztem. Minden szimuláció azzal kezdődött, hogy a szimulált területen 

50 – egy stratégiához tartozó – propagulumot helyeztem el véletlenszerűen. A stratégiák 

kompetíciójakor mindkét stratégia 50-50 propagulummal rendelkezett kezdetben. 

Feltételeztem, hogy a kezdeti megtelepedést követően a magról való megtelepedés 

elhanyagolhatóan valószínűtlen. Vannak olyan klonális fajok (pl. Trifolium repens, 

Ranunculus repens: Eriksson 1997), amelyeknél a magról való megtelepedés igen gyakori. 

Más fajokban viszont rendkívül ritka, vagy megtelepedett populációkban nem is figyelhető 

meg magról való felújulás (Clintonia borealis; Populus tremuloides; Vaccinium sp.; 

Antennnaria diocia; Prunella vulgaris: Eriksson 1997, Carex bigelowii: Jónsdóttir és 

Callaghan 1988; Festuca rubra: Suzuki et al. 1999; Ipomoea pes-caprae: Bach 2000; 

Glechoma hederacea: Slade és Hutchings 1987b; Eriophorum vaginatum: Schwaegerle et al. 

2000; Rubus saxitilis: Eriksson és Bremer 1993; Ranunculus lingua: Johansson 1993; 

Psammochloa villoasa: Dong és Alaten 1999; Trientalis europaea: Piqueras et al. 1999). 

Genetikai vizsgálatok (Eriksson és Bremer 1993, Jonsson 1995, Kull 1995, Suzuki et al. 

1999, Kreher et al. 2000) viszonylag magas genetikai diverzitást mutattak ki még olyan fajok 

populációiában is, ahol magról való megtelepedést nem figyeltek meg (Eriksson 1997, 

Suzuki et al. 1999). 
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A környezet: A környezet tekintetében csak egyetlen forrás heterogén eloszlását vettem 

figyelembe. A helyek minősége kétféle lehet: jó (forrásgazdag) és rossz (forrásszegény). A 

foltmintázat a foltméret skáláján a 4-7. fejezetben bemutatandó tanulmányokban 

véletlenszerű (azaz perkolációs tájkép), a 8. fejezetben bemutatandó tanulmányban 

sakktáblaszerű. Ezen egyszerűsítések mellett viszont a lehető legtöbb 

heterogenitásparamétert vettem figyelembe a tanulmányokban. 

A rendszert erősen alapító hatás alatt levőnek feltételeztem, azaz csak a ramet halálával 

válik egy folt az új kolonizálók számára szabaddá. 

 A forráskimerítést elhanyagolhatónak feltételeztem. Kutatócsoportunkban Magyar 

Gabriella (Magyar 2001) foglalkozik a forráskimerítés populációdinamikára gyakorolt 

hatásával. 

Forráshasznosítási görbe: A fajok különbözhetnek abban, ahogy azonos mennyiségű 

forrást hasznosítanak, azaz ahogy a forrásellátottság ramet fitnesszbe alakítódik át. Minden 

stratégia számára azonosan definiáltam a forráshasznosítási görbét. Feltettem, hogy ez a 

függvény lineáris. Eriksson és Jerling (1990) valamint Caraco és Kelly (1991) cikkükben egy 

kétrametes rendszert vizsgáltak. Mindkét modell elegánsan demonstrálta, hogy a 

forráshasznosítási görbe alakjától függ, hogy érdemes vagy nem érdemes fenntartani a 

fiziológiai kapcsoltságot. Amennyiben a hasznosítási görbe konkáv, úgy érdemes a lokálisan 

hatékonyan nem hasznosítható tápanyagot exportálni, azaz előnyös integrálni. Viszont a 

konvex forráshasznosítási görbe a fiziológiai szétválást részesíti előnyben. Mindkét alak 

elképzelhető természetes körülmények között. Például a konkáv alak a korlátozott ramet 

méret következménye lehet, amely esetben egy szint felett a tápanyagbőség már nem 

növelheti tovább a ramet növekedését. A konvex alak lehet például aszimmetrikus 

kompetíció következménye, amely esetben a nagyobb méretnek további előnyei vannak. 

Tehát a forráshasznosítási görbe bármely eltérése a lineáristól az egyik vagy a másik 

stratégiát részesíti előnyben. Homogén környezetben lineáris forráshasznosítási görbét 

feltételezve a stratégiák azonos kompetíciós képességgel és túlélési eséllyel rendelkeznének. 

Heterogén környezetben viszont a kompetíció kimenete így csak a stratégiák térbeli 

viselkedésétől függ és a forráshasznosítási görbe milyensége egyiknek sem biztosít előnyt. 

(Kun és Oborny 2003) 

 

Czárán (1998) azt ajánlja, hogy a modell céljai alapján stratégiai és taktikai modelleket 

különböztessünk meg. A jelen értekezésben tárgyalt modellek stratégiai modellnek 

minősülnek, mert céljuk általános törvényszerűségek és irányok feltárása arra vonatkozóan, 
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hogy milyen térben és időben heterogén környezetben előnyös fiziológiai kapcsolatban 

maradniuk a klón tagjainak, illetve melyekben érdemes szétválniuk. A modell és eredményei 

nem alkalmasak konkrét faj terepi viselkedésének kvantitatív becslésére a fentebb felsorolt 

egyszerűsítő feltevések következtében. 

3.2. Módszer 

Az INTEGRID modellcsalád mindegyikében egy sztochasztikus sejtautomatát 

alkalmaztam. A szimulált területet két szinttel reprezentáltam: az egyik a térben és időben 

heterogén környezet állapotát (tápanyag mező), a másik pedig a klónok állapotát (populációs 

mező) mutatja. A sejtautomata sejttere egy 100 × 100-as négyzetrács, amelyen az elemi 

skálát az időegységenkénti horizontális növekedés definiálja. Von Neumann szomszédságot 

használtam, azaz minden helynek az ortogonálisan elhelyezkedő, legközelebbi négy hely a 

szomszédja. Az ún. szélhatás kiküszöbölése érdekében a sejttér toroid, azaz az első sor felett 

az utolsó, az utolsó sor alatt az első sor helyezkedik el. Ugyanígy az első oszloptól balra az 

utolsó, míg az utolsótól jobbra az első sor helyezkedik el. 

3.2.1. Tápanyagmező 
A 2. fejezetben bemutatott heterogén tájképek közül a sakktáblaszerűt és a perkolációs 

tájképet használtam. 

Sakktáblaszerű tájképen s×s méretű jó és rossz foltok váltakoznak, úgy hogy minden jó 

foltot rossz foltok vesznek körül, és viszont. Az élőhelyen így ugyanannyi jó és rossz folt 

van. A tápanyagfolt méretén (s) kívül változtattam a kontrasztot (m) és a változás 

gyakoriságát (C). Minden időlépésben C valószínűséggel a jó foltok rosszakká, és a rosszak 

jóvá váltak. 

Perkolációs tájképen a s×s méretű foltok véletlenszerűen kiválasztott p hányada jó, és a 

többi rossz. A jó folt gyakoriság (p) és a tápanyagfolt méreten (s) kívül változtattam a foltok 

közötti kontrasztot (m) és a jó foltok megváltozásának gyakoriságát (Cg). Minden 

időlépésben egy s×s-es jó folt Cg valószínűséggel rossz folttá válik, míg egy s×s-es rossz folt 

Cb valószínűséggel jóvá. Cb p és Cg ismeretében a 2.2. egyenlet alapján meghatározható. 

A jó és rossz foltokban levő tápanyagmennyiség tekintetében négy különböző típusú 

környezetet vizsgáltam. 

(I) Egy foltban többlettápanyag lehet: Az élőhelyen eltartó képessége, azaz annak a 

rametpopulációnak a mérete, amely számára elegendő forrás áll rendelkezésre, legyen Nh – 
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ahol N a helyek száma, és h jellemzi az élőhely forrásellátottságát. A rossz foltban legyen eb 

= a0 egységnyi forrás, míg a jó foltban eg = a1 egységnyi. Így  

( )0 11h a p a p= ⋅ − + ⋅ , (3.1.) 

amiből a1 értéke megadható, ha a másik három paramétert megadjuk: 

( )0
1

1h a p
a

p
− ⋅ −

= . (3.2.) 

(II) A kontraszt növelésével szimmetrikusan változik a jó és rossz foltok minősége: A jó 

helyek 0,5
2g
me = +  egységnyi forrást, a rossz helyek pedig 0,5

2b
me = −  egységnyi forrást 

tartalmaztak. Azaz a jó és rossz foltokban levő forrás szimmetrikusan változott az egyenlőtől 

(eg = eb = 0,5) a maximálisan különbözőig (eg = 1, eb = 0), ahogy m 0-tól 1-ig növekedett. 

(III) A kontraszt növelésével a rossz foltok minősége romlik: A jó helyek eg = 1 

egységnyi forrást, a rossz helyek eb = 1 – m egységnyi forrást tartalmaztak. 

(IV) A kontraszt növelésével a jó foltok minősége javul: A jó helyek eg = m egységnyi 

forrást, a rossz helyek eb = 0 egységnyi forrást tartalmaztak. 

3.2.2. Populációs mező 
A populációs mezőben minden hely egy ramet számára elegendő helyet reprezentál, 

amely üres vagy egy ramet által foglalt lehet. Az egy adott helyen levő ramet a tápanyag 

mező azonos koordinátájú helyén levő minőséggel jellemzett környezetben van. 

Feltételeztem, hogy minden ramet, minden időlépésben a saját mikrokörnyezetében levő 

tápanyagot veheti fel és hasznosíthatja önfenntartásra, szaporodásra vagy továbbadhatja más 

rameteknek. A három stratégia csak a tápanyag osztás kiterjedésében különbözött egymástól, 

minden más tekintetben azonosak voltak. Az összeköttetésben levő integrátor (azaz az egy 

fragmentumba tartozók a Fragmentum integrátor esetében és az egy genetbe tartozóak a 

Genet integrátor esetében) rametek a tápanyagot egyenlően osztották el egymás között. A 

Dezintegrátor rametek nem osztottak tápanyagot. 

A Fragmentum integrátornál a fragmentumon belüli minden egyes kapcsolatot, tehát, 

hogy mely szomszédok vannak fizikailag összekötve, explicit számon tartottam. Amikor egy 

Fragmentum integrátor ramet meghalt, akkor minden a ramethez tartozó kapcsolat vele halt, 

így a klonális fragmentum szétesik kisebb rész fragmentumokra (annyira, ahány 

szomszédjával volt fizikai összeköttetésben, 3.1. ábra). Tehát időlépésről, időlépésre számon 

tartottam a klón elágazási mintázatát. Ez a technikai komplikáció szükséges volt, hogy hűen 
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modellezhessem azt az esetet, amikor a rametek és a kapcsoló struktúrák életideje azonos (R 

= C, vö. Jónsdóttir és Watson 1997). 

Minden szimuláció elején a sejttér véletlenül kiválasztott helyeire helyeztem egyedülálló 

rameteket. Ez 

összhangban van azzal, 

hogy csak kezdeti magról 

való megtelepedést 

feltételeztem a 

modellezet élőhelyen 

(lásd előfeltevések). 

Amikor a stratégiák 

populációdinamikáját 

külön vizsgáltam, akkor a 

kezdeti populáció 50 

rametből állt. Amikor a 

stratégiák kompetícióját 

vizsgáltam, akkor 50 

Integrátor és 50 Dezintegrátor ramettel indítottam a szimulációkat. Minden más hely 

kezdetben üres volt. 

3.2.3. Átmeneti függvény 
A sejtautomata helyeinek állapotát szinkron újítottam. Minden időlépésben öt újítási 

lépés történt: [1] a forrásmintázat változása, [2] minden ramet tápanyagellátottságának 

újítása, a kapcsolatrendszerének megfelelően, [3] új rametek születése, [4] a rametek 

tápanyagellátottságának újraértékelése, [5] rametek túlélése. 

[1] A tápanyagmező állapotát csak abban az esetben kellett változtatni, ha környezet 

időben változó volt (Cg > 0). Ebben az esetben, az időben heterogén környezet újítási 

szabályainak megfelelően változott a tápanyageloszlás. 

[2] Az újítást minden i ramet ri tápanyagellátottságának kiértékelésével folytattam. 

Dezintegrátor rametek nem osztottak tápanyagot, így az egy Dezintegrátor ramet számára 

elérhető tápanyagmennyiség azonos a mikrokörnyezetében levő tápanyagmennyiséggel: ri = 

eg egy jó minőségű helyen, vagy ri = eb egy rossz minőségű helyen. Az (I) környezet 

esetében ri maximális értéke 0,9 volt. Ezzel ellentétben az Integrátor rametek képesek 

tápanyagot szállítani más, velük összeköttetésben levő rametektől vagy azok felé. A 

(a) Születés (b) Halálozás és fragmentáció(a) Születés (b) Halálozás és fragmentáció

 
3.1. ábra: A populáció dinamika két elemi lépése: születés és 
halálozás. A rajz egy Fragmentum Integrátort mutat példaként. (A többi 
stratégia esetén fragmentáció nincs.) A történés a vastagon keretezett 
hellyel történik. A jó helyek szürkék, a rosszak fehérek. Az azonos 
fragmentumhoz tartozó rameteket vonal köti össze (‘rhizóma’ vagy 
’inda’), és hasonló módon vannak színezve. (a) A fehér fragmentum 
kolonizál egy üres helyet miután megnyerte a kompetíciót a másik 
potenciális szülővel, a fekete fragmentum egyik rametjével, szemben. (b) 
A fehér fragmentum, amelyben minden ramet összeköttetésben van, 
elveszt egy rametet, aminek következtében három részfragmentumra esik 
szét. (Oborny és Kun 2002 alapján) 
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tápanyagellátottságot úgy számoltam, hogy összegeztem az összeköttetésben levő rametek 

számára elérhető forrásmennyiséget, és ezt egyenletesen elosztottam a rametek között. 

Amennyiben egy Genet Integrátor genet vagy egy Fragmentum Integrátor fragmentum f 

darab rametből áll, amelyekből fg jó helyen van, úgy az egyes rametek  

( )g g b g
i

e f e f f
r

f
+ −

=  (2.3.) 

mennyiségű forrással rendelkeznek. 

[3] A következő lépés a rametek születése volt. Mivel minden egyes hely csak egy ramet 

számára elegendő hely, így új rameteket csak üres helyekre lehet növeszteni. A klonális utód 

terjedését a szomszédos helyekre korlátoztam. Minden egyes üres helyet a következők 

szerint újítottam fel: A szomszédságban minden egyes olyan rametet figyelembe vettem, 

amelynek 0-nál nagyobb forrásellátottsága volt, azaz képes volt új ramet létrehozására. 

Amennyiben nem volt potenciális szülő a szomszédságban, úgy a hely üres maradt, különben 

egy ramet kolonizálta. Ha egynél több potenciális szülő volt a szomszédságban, akkor az 

üres helyért versengenek. A potenciális szülők a forrásellátottságukkal (kompetíciós 

erejükkel) súlyozott arányú eséllyel kolonizálhatják az üres helyet. A szülő kilétéről az 

esélyének megfelelően a véletlen dönt. Például, ha két ramet verseng egy helyért, az egyik 

(ramet 1) r1 = 0,2, míg a másik (ramet 2) r2 = 0,6 forrásellátottságú, úgy a ramet 1 0,25 

valószínűséggel nyeri a kompetíciót, míg ramet 2 0,75-el. Tehát a több tápanyaggal 

rendelkező rametnek nagyobb esélye van új rametek létrehozására. 

Abban az esetben, ha az újonnan létrehozott ramet Dezintegrátor, úgy feltételeztem, 

hogy megtelepedését követően azonnal fiziológiailag függetlenné válik anyjától. A 

Fragmentum integrátor rametek esetében a szülő és az új ramet közötti kapcsolatot 

feljegyeztem és mindkét integrátor stratégia esetében a fragmentum méretét növeltem. 

[4] Az újonnan megtelepedett Integrátor rametek hozzájárulhatnak más rametek 

forrásellátottságához, vagy forrásnyelők lehetnek, ezért a rametek forrásellátottságát újból 

kiértékeltem a [2]-es lépben leírtak szerint.  

[5] Végül teszteltem a rametek túlélését. Minden i ramet túlélési esélye azonos volt a 

forrásellátottságával, ri-vel. Azaz a több forrással rendelkező rametek túlélési esélye nagyobb 

volt. Egy ramet halálakor a hely, ahol volt, üressé vált. A Fragmentum Integrátor esetében a 

halott rametet más rametekkel összekötő kapcsoló struktúrákat töröltem, és ennek 

következtében az eredeti fragmentum részfragmentumokra eshetett szét (lásd a 3.1. ábrán) 
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3.2.4. A stratégiák összehasonlítása 
A stratégiák közötti különbséget kétféleképpen vizsgáltam. [a] Először a populáció 

méreteket vizsgáltam meg különböző környezetben. Az egyes stratégiák viselkedését 

hasonlítottam össze, amikor egymagukban vannak azzal, amikor egymás ellen versengenek. 

[b] Másodszor csak a kompetícióra koncentráltam, de a paraméterteret finomabban fedtem 

le. 

[a] Populáció méretek: A szimulációkat 20.000 időlépésig futtattam. A Dezintegrátor és 

az Integrátor populációk méretét feljegyeztem az utolsó időlépést követően. Minden 

paraméterkombináció tekintetében 20 ismétlés populációméreteinek átlagát vettem a 

következő öt esetben: Dezintegrátor magában, Genet Integrátor magában, Fragmentum 

Integrátor magában, Dezintegrátor és Genet Integrátor kompetícióban és Dezintegrátor és 

Fragmentum Integrátor kompetícióban. 

[b] A kompetíció kimenetei: A szimulációkat 1000 időlépésig futtattam. Amennyiben a 

kompetíció kimenete nem volt eldönthető az 1000. lépés után – azaz egyik stratégia 

egyedszáma sem volt 0 –, úgy tovább folyt a szimuláció, maximálisan 40.000 időlépésig. A 

kompetíciónak elméletileg négy kimenetele lehetséges: 

• Mind meghal: Egyik stratégia sem életképes az adott élőhelyen. 

• Integrátor nyer: Az Integrátor rametek maradnak csak meg az élőhelyen. 

• Dezintegrátor nyer: A Dezintegrátor rametek maradnak csak meg az élőhelyen. 

• Hosszú távú együttélés: A két stratégia legalább 40.000 időlépésen keresztül együtt 

él. 

 Egy stratégiát abban az esetben is kihaltnak vettem a szimuláció végén (tehát a 40.000 

időlépésben), ha rametszáma kisebb volt a kezdeti rametszámnál, azaz 50-nél. Ez a szabály 

fontos egyes időben konstans élőhelyeken, amelyekben egy helyen a túlélés 100%-os is 

lehet, mert itt rendkívül alacsony számú Dezintegrátor ramet túlélhet anélkül, hogy igazából 

képes lenne az élőhelyen terjedni. 

Az egyik stratégia győzelme esetén az vagy kiszorítja a másik stratégiát az élőhelyről, 

vagy a másik stratégia eleve nem életképes az adott élőhelyen. 

A hosszú távú együttélés esetén a stratégiák legalább 40.000 időlépésig együtt éltek. A 

40.000-ik időlépést követően az egyik vagy másik stratégia sztohasztikus hatások 

következtében kihalhat (pl. minden ramet egyszerre kihal), azonban az ilyen kihalás 

rendkívül lassú a kompetíciós kiszorítás időskálájához képest. 40.000 időlépés megfelel 

40.000 ramet generációnak, ami annál a fajnál is, amely évente 10 ramet generációt hozhat 
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létre, rendkívül hosszú időt jelent. Tehát azokban az esetekben, ahol a stratégiák 40.000 

időlépésig együtt éltek, ott ökológiai skálán együtt élőnek vehetjük a két fajt. 

Minden paraméter kombinációval kilenc futtatást végeztem. Általában mind a kilenc 

futtatás kimenetele azonos volt, azonban egyes esetekben több kimenetelt tapasztaltam. Ilyen 

esetekben az általános kimenetelnek azt a kimenetelt fogadtam el amelyik többször fordult 

elő. 
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4. Egy helyen több tápanyagot koncentráltan tartalmazó 
élőhelyek 

A modellben Dezintegrátor és Genet Integrátor stratégiák versengését vizsgáltam olyan 

élőhelyen, amelyben az egyes foltokban többletforrás van. Többletforrás alatt értem az olyan 

forrásfelesleget, amit a lokálisan jelenlevő ramet fiziológiai korlátok miatt nem tud 

kompetíciós erejének és túlélésének további növelésére fordítani. Több környezeti paraméter 

hatását vizsgáltam a stratégiák versengésére. 

A tanulmány eredményeit – az időbeli változás hatásának kivételével – publikáltuk 

(Oborny et al. 2000). A modell felépítését Oborny Beátával és Czárán Tamással együtt 

végeztem. A közölt tanulmány kitér a fiziológiai integráció táplálékkeresésre gyakorolt 

hatására, amely egészében Oborny Beáta munkája, így jelen értekezésnek nem tárgya. 

Értekezésemben közölt eredmények mind saját szimulációk eredményei. 

4.1. A modell paraméterei 

A versengés időbeli lefutásának és dinamikájának bemutatásához 10 környezetben 1-1 

futtatásban felvettem a populációk méretét, és a dinamika jobb megértése végett a 

populációból jó foltokon levő rametek számát. A futások paramétereit a 4.1. táblázat 

tartalmazza. 

 

4.1. táblázat: Populációdinamikai szimulációk paraméterei 

 p s h a0 a1 Cg 

Referencia (B) 0,25 2 0,8 0,1 2,9 0,00 

A1) Jó folt gyakoriság csökkentése 0,10 2 0,8 0,1 7,1 0,00 

A2) Foltméret csökkentése 0,25 1 0,8 0,1 2,9 0,00 

A3) Forrásgazdagság csökkentése 0,25 2 0,7 0,1 2,5 0,00 

A4) Rossz folt tápanyagtartalmának 

csökkentése 
0,25 2 0,8 0,0 3,2 0,00 

C1) Jó folt gyakoriság növelése 0,40 2 0,8 0,1 1,85 0,00 

C2) Folt méret növelése 0,25 4 0,8 0,1 2,9 0,00 

C3) Forrásgazdagság növelése 0,25 2 0,9 0,1 3.3 0,00 

C4) Rossz folt tápanyagtartalmának növelése 0,25 2 0,8 0,2 2,6 0,00 

D) Időben változó környezet 0,25 2 0,8 0,1 2,9 0,05 
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A paramétertér részletesebb feltérképezéséhez 1248 paraméterkombinációnál vettem fel 

a versengés kimenetelét 9 futtatásból. A rossz foltban vagy kevés (a0 = 0,1) forrás volt vagy 

nem volt benne egyáltalán forrás (a0 = 0), tehát lakhatatlan volt. A folt méret (s) 1, 2, 4 és 10 

lehetett. A forrásgazdagság (h) 0,7, 0,8 és 0,9; a jó folt megváltozásának gyakorisága (Cg) 

0,0, 0,05, 0,10 és 0,15 volt. A jó folt gyakoriság (p) 0,05 és 0,65 között 0,05-önként vett fel 

értékeket. p > 0,65-t nem vizsgáltam, mert így egyes paraméterkombinációkban már nem lett 

volna többletforrás a jó helyeken. 

Az egyes paraméterkombinációknál a versengés kimenetelét a 9 futtatás kimenetelének 

móduszából határoztam meg. Az egyes paraméterkombinációknál ugyanis a kilenc kimenetel 

nem egyezett, ilyenkor azt fogadtam el általános kimenetelnek, amely többször szerepelt. 

4.2. Eredmények 

Az találtam, hogy a környezettől függően a versengésnek mind a négyféle kimenetele 

előfordult: egyes élőhelyeken egyik stratégia sem volt életképes, valamelyik stratégia maradt 

csak meg az élőhelyen vagy hosszú távú együttélést tapasztaltam. 

A 4.1. ábra a kompetíció lefutását mutatja különböző élőhelyeken. Az Integrátor 

minden esetben gyorsabban kezdett terjedni, mint a Dezintegrátor. Azokon az élőhelyeken, 

ahol végül egyeduralkodó maradt az Integrátor ott a Dezintegrátor gyorsan eltűnt az 

élőhelyről (4.1. ábra A1, A2, C3 és D), míg ellenben a Dezintegrátor sokkal lassabban 

szorította ki az Integrátort (4.1. ábra A3, C1, C2, C4). A 4.1. ábra A3 esetében olyannyira 

lassú volt a kiszorítás, hogy ehhez 120.000 lépésre volt szükség (a példa kedvéért hagytam 

tovább futni a szimulációt). A referenciaként választott élőhelyen (4.1. ábra B) hosszú távú 

együttélést láthatunk, amelyben a Dezintegrátor a szubdomináns faj. A 4.1. ábra A4 

részábráján bemutatott esetben a Dezintegrátor egyedszáma kisebb volt, mint a kezdeti 

egyedszám. 

A referencia élőhelyen tapasztalható együttélés könnyen megszüntethető a környezet 

paramétereinek – jó folt gyakoriság (p), foltméret (s), forrásgazdagság (h), rossz folt 

forrástartalma (a0) vagy a jó foltok változásának gyakorisága (Cg) – kis változtatásával. 
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1. Jó folt gyakoriság hatása: A referencia élőhelyen (4.1. ábra B) a forrás a foltok 25%-

ba volt koncentrálva (p = 0,25). A jó foltok számának csökkentésével azonos mennyiségű 

forrást kevesebb foltban van koncentrálva (4.1. ábra A1, p = 0,10). Ez az Integrátor 

egyeduralmát eredményezte. Ezzel szemben a forrás több foltba való elosztása a 

Dezintegrátornak kedvezett (4.1. ábra C1, p = 0,40). 

2. Foltméret hatása: A referencia élőhely (4.1. ábra B) viszonylag finoman 

szemcsézett. A forrásfolt mozaikok oldalmérete csak kétszerese a klonális növekedés 

méretének (s = 2). A folt méret csökkentése előnyös volt az Integrátor számára (4.1. ábra 

A2), ellenben a foltméret növelése a Dezintegrátornak kedvezett (4.1. ábra C2) 

3. Az forrásgazdagság hatása: A referencia élőhelyen (4.1. ábra B), ha nem lenne 

halálozás a jó foltokban, akkor az élőhely 80%-a olyan hely lehetne, ami tökéletes 
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4.1. ábra: Az teljes rametszámból az integrátorok arányának változása az idő függvényében.
Minden egyes részábra egy külön élőhely típusban mutatja a stratégiák kompetícióját. A középen 
elhelyezkedő referencia élőhely (B) felett vannak az élőhely paraméterei, amelyek közül mindig csak 
egy változik a többi részábrán (az új paraméter értéke a részábrák felett látható). A bal oldalon p, s, h és 
a0 értékét csökkentettem – a fenti sorrendben –, míg a jobb oldalon ugyanezen paraméterek értékét 
növeltem. A D részábra időben változó élőhelyet mutat. Minden részábrán a vízszintes tengely az 
időlépések számát mutatja. A kompetíciós kizárás sebességétől függően több vagy kevesebb időlépést 
mutatnak az ábrák. A függőleges tengely a teljes rametszámból az integrátor rametek arányát mutatja 
százalékban. Az eredmény könnyebb szemléltethetőség érdekében a jelentősebb mértékben jelen levő 
stratégia(ák) nevét az ábrán jeleztem. Minden részábra egy futásból származik. 
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körülményeket biztosít egy ramet számára. Kevesebb forrás (4.1. ábra A3) mellett a 

Dezintegrátor kiszorítja az Integrátort. Ezzel szemben több forrás mellett az Integrátor 

szorítja ki a Dezintegrátort (4.1. ábra C3). 

4. A rossz folt forrástartalmának hatása: A referencia élőhelyen (4.1. ábra B) a rossz 

foltokban minimális forrás van. Ezen csekély forrás megvonása a Dezintegrátor számára 

hátrányos (4.1. ábra A4), míg a rossz helyeken több forrás jelenléte előnyös számára (4.1. 

ábra C4). Mivel a teljes forrástartalom ezen esetekben állandó (4.1. ábra B, C4 és A4) a 

rossz folt forrástartalmának változásával a jó folt forrástartalma fordítottan arányosan 

változik. 

5. A környezet változásának hatása: Amennyiben az időben konstans referencia 

élőhelyhez (4.1. ábra B) képest akár csak egy kis mértékű időbeli változást is bevezetünk, az 

jelentősen növeli az integráció előnyét (4.1. ábra D). 

A 4.2. ábra a 4.1. ábrán szereplő élőhelyeken a jó helyeken lévő rametek százalékát 

mutatja az idő függvényében. Jól látható, hogy amíg a Dezintegrátor rametek jelen vannak 

egy élőhelyen úgy főleg a jó helyeken maradnak meg. Ezzel szemben az Integrátor rametek 

p-nek megfelelő arányban vannak jó és rossz helyeken (vö. a 4.2. ábra A1 és B részábráját). 
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4.2. ábra: A jó helyen lévő rametek százaléka, az idő függvényében. A részábrák a 4.1. ábrán bemutatott 
élőhelyekkel azonos élőhelyeken az egyes stratégiák jó folt foglalási képességét mutatják. Az adatok 
ugyanazon egy szimulációból származnak, mint a 4.1. ábrán mutatott eredmények. 
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Azért, hogy a két stratégia versengését jobban megértsük bemutatom egy integrátor és 

egy dezintegrátor genet fejlődését egy olyan extrém környezetben, amely csak két foltból áll: 

egy jóból és egy rosszból (4.3. ábra). A jó foltokban eg = a1 = 2 egység forrás van, rossz 

foltokban nincs forrás eb = a0 = 0, azaz h = 1. A 26. időlépésig egymástól függetlenül, és a jó 

folton belül növekednek a stratégiák. Populációméretük lényegében azonos. A 26. 

időlépésben egyrészről a stratégiák rametjei találkoznak, illetve az integrátor genet egy 

rametje már rossz helyen van. A 40. időlépésben látható, hogy a dezintegrátor a jó folt felét 

birtokolja, míg az integrátor a jó folt felén kívül a rossz foltból is jócskán birtokol. A 

többletforrás következtében ekkor még az integrátor genet minden rametje jó 

forresellátottságú. A 60. időlépésre az Integrátor egyre jobban elfoglalja a rossz foltot, 

1. időlépés 10. időlépés 20. időlépés 26. időlépés

40. időlépés 60. időlépés 90. időlépés 100. időlépés

110. időlépés 120. időlépés 125. időlépés 130. időlépés

Forrás

1. időlépés 10. időlépés 20. időlépés 26. időlépés

40. időlépés 60. időlépés 90. időlépés 100. időlépés

110. időlépés 120. időlépés 125. időlépés 130. időlépés

Forrás

 
4.3. ábra: A kompetíció időbeli lefutása. A jó (fekete) és a rossz (fehér) folt elhelyezkedését az első, 
Forrás feliratú részábra mutatja. A terület felét borítják jó helyek (p = 0,5). A jó helyeken eg = a1 = 2 egység 
forrás, a rosszakban eb = a0 = 0 egység forrás van. A forrásmintázat időben változatlan (Cg = 0). A további 
részábrák a populációs mezőt és rajta két stratégia genetjének időbeli fejlődését mutatják. A fehér pontok 
üres helyek, a szürkék integrátor rametet a feketék dezintegrátor rametet jelölnek. A részábrák alatt látható, 
hogy hányadik időlépésben lett felvéve populációs mező állapota. 



 50

viszont így rametjeinek forrásellátottsága csökken. Az Integrátor populációmérete 

többszöröse a Dezintegrátorénak, összhangban azzal, hogy a koncentrált forrás 

következtében az Integrátorok számára nagyobb a terület eltartó képessége. A 90. 

időlépésben látható, hogy a dezintegrátor kezdi elfoglalni a jó foltnak addig az integrátor 

genet által birtokolt felét. A 100. időlépésre a rossz folt egészét elfoglalta az integrátor genet, 

azonban a jó foltból kezd kiszorulni. Az 110 - 130 időlépés felvételein a kiszorítás látható, 

ami a 130. időlépésre befejeződik. 

A 4.4. ábrán a paraméterteret részletesebben lefedve mutatom meg a kompetíció 

kimenetelét az egyes élőhely típusokban. Mivel a változtatott öt paraméter hatását egyszerre 

csak egy hatdimenziós ábrán lehetne szemléltetni, így egy kétdimenziós ábra sorozaton 

mutatom be az eredményeket. A részábrákon minden egyes kis négyzet egy paraméter 

kombinációra mutatja meg a kompetíció kimenetelét (Mind meghal, Integrátor nyer, 

Dezintegrátor nyer vagy Hosszú távú koegzisztencia).  

Az első konklúzió, amit levonhatunk a 4.4. ábrából, hogy egyik paraméter sem tudja 

egymagában teljesen meghatározni a kompetíció kimenetelét. Mindkét stratégia nyerhet 

koncentráltabb vagy egyenletesebb forráseloszlásnál; gazdagabb vagy szegényebb élőhelyen; 

finomam vagy durván szemcsézett vagy időben változatlan vagy változó környezetben. Ez 

egyértelműen mutatja, hogy az integráció hatásainak megismeréséhez minden 

heterogenitáskomponenst fontos feltárni. 

Szembetűnő, hogy időben változó környezetben az Integrátor dominál (a részábrák alsó 

sorai). Időlépésenként a jó foltok 15%-nak megváltozása a többi vizsgált paramétertől 

függetlenül már szükségessé tette a klonális integrációt. Tisztán látszik, hogy a forrás 

koncentráltabb eloszlása szintén az integrációnak kedvezett (a részábrák bal oldala). A forrás 

durvább szemcsézettsége (utolsó két oszlop) mellett viszont a Dezintegrátorok dominálnak, 

csakúgy, mint szegényebb (harmadik és hatodik sor) élőhelyeken. Fontos hatása van a rossz 

foltok forrástartalmának: amennyiben a rossz foltok lakhatatlanok (pl. sziklafelszín) úgy az 

Integrátorok a paramétertér sokkal nagyobb részében győznek a kompetícióban. 

Amennyiben a forrás kevés és nagyméretű, valamint időben változó elhelyezkedésű 

foltokba volt koncentrálva, úgy egyik stratégia sem volt képes túlélni (utolsó oszlop 

részábráinak bal alsó sarka). 

Együttélést főleg időben változatlan élőhelyen tapasztaltam.  
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4.4. ábra: Kompetíció kimenetelének összefoglalása különböző élőhelyeken. Áthúzott négyzet: Mind 
meghal; fekete: Dezintegrátor nyer; fehér: Integrátor nyer; szürke: Hosszú távú együttélés. Öt környezeti 
paraméter hatását mutatom be. Minden részábrán a vízszintes tengelyen a jó folt gyakoriság (p), míg a 
függőleges tengelyen a jó folt változás gyakorisága (Cg) változik. Továbbá az oszlopokban a foltméret (s), 
és a sorokban a forrásgazdagság (h) változik. A rossz foltban a forrás a felső részen 0,1 egység, az alsón 
pedig 0 egység. 
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4.3. Eredmények értékelése 

Az INTEGRID modellcsalád ezen modelljében feltételeztem, hogy egy helyen több, 

mint egy ramet számára szükséges forrás van. A klonális integráció révén az Integrátorok ezt 

a többletforrást a kapcsolatrendszerükön keresztül a rossz helyen lévő rametjeik felé tudják 

transzportálni, és így hasznosítani. A Dezintegrátorok nem tudják kihasználni a 

többletforrást. Egy jó foltban levő donor és egy rossz foltban levő recipienst feltételezve a 

klonális integráció előnyös, ha a donor számára nem hasznosítható többletforrás áll 

rendelkezésre. Ilyen kétrametes rendszert modellezett Eriksson és Jerling (1990), amelyben 

megmutatták, hogy a forráshasznosítási függvény alakja szerint előnyös vagy hátrányos az 

integráció. A 4.1. ábra referencia élőhelyén (4.1. ábra B) vegyünk egy integrátor és egy 

dezintegrátor ramet párt, amely pár egyik tagja jó, a másik rossz helyen van. A dezintegrátor 

rametek egyikének forrásellátottsága rd1 = 0,9 míg a másiknak rd2 = 0,1 (átlagosan rd = 0,5). 

Az integrátor pár mindkét tagjának a forrásellátottsága 0,1 2,9 1,5
2ir
+

= = , ami – mivel 

feltettem, hogy ri nem lehet nagyobb 0,9-nél – ténylegesen 0,9-et jelent. Ebből látszik, hogy 

az integráció előnyös. Azonban ez az egyszerű modell csak egy ramet párt feltételez, 

amelyből egyik jó, a másik rossz helyen van. Nagyobb kiterjedésű genet rametjei – főleg 

olyan élőhelyen, ahol p ≠ 0,5 – nem biztos, hogy 1:1 arányban foglalnak el jó és rossz 

helyeket (a 4.2. ábra mutatja, hogy mennyire nem). A térbeli versengés tényleges kimenetele 

erősen függ a forrás mintázattól, a környezet heterogenitásának mikéntjétől. 

Egy dezintegrátor klónban minden ramet „önző” abban a tekintetben, hogy a 

mikroélőhelyén rendelkezésre álló forrással gazdálkodik, anélkül, hogy a klón más részei 

felé exportálna, vagy onnan importálna. Ennek megfelelően a dezintegrátor rametek 

lokálisan sohasem rosszabbak az integrátor rameteknél, de gyengébben teljesítenek a rossz 

foltokban, ha az integrátor genet rametjei jó és rossz foltokkal is találkoznak. Amíg egy 

integrátor genet rametjei teljesen egy jó folton belül helyezkednek el, addig nem 

megkülönböztethetőek egy dezintegrátor klóntól: minden ramet forrásellátottsága egyformán 

jó ri = 0,9 (lásd a 4.3. ábrán a 1-26. időlépéseket). A jó foltban levő többletforrás 

mennyiségétől függően azonban a rossz foltba helyezett rametek az integrátor genet 

forrásellátottságát 0,9 alá csökkenthetik, amelyet követően az integrátor genet rametjei 

kompetíciósan gyengébbek lesznek a jó helyen lévő dezintegrátor rametekhez képest. Az 

integrátorok így a jó folton belül elkezdenek halni, ahogy egyre több rossz foltban levő 

rametet kell eltartaniuk, ami tovább gyorsítja a jó foltból való eltűnésüket (lásd a 4.3. ábrán 
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a 90-130. időlépéseket). A rossz foltban az integrátor mindaddig sikeresen terjedhet (és 

sikeresebben, mint a dezintegrátor), amíg a genet legalább egy rametje jó helyen van (a 4.3. 

ábrán látható – pl. a 100. időlépés részábráján –, hogy az integrátor genet a rossz folt 

egészét meghódította, pedig a rossz foltok teljesen lakhattalan környezetet reprezentáltak). 

Felmerül a kérdés, hogy az Integrátor miért él hosszú ideig együtt az Dezintegrátorral, 

sőt hogyan nyerheti meg a kompetíciót, ha a jó helyen lokálisan sohasem jobb a 

Dezintegrátornál?  

Ahogy láthattuk a klonális integráció előnyösnek bizonyult, amikor a forrás kevés kis 

méretű foltba volt koncentrálva. A dezintegráció sikeres stratégiává vált, amikor hasonló 

mennyiségű forrás egyenletesebben, több foltba volt elosztva az élőhelyen. Érdekes, hogy a 

foltméret növelése is elősegítette a Dezintegrátorok dominanciáját. Nemcsak a forrás 

mintázata, de a forrás teljes mennyisége is befolyásolta a kompetíció kimenetelét. Kissé 

szegényebb körülmények között (azonban a jó foltokban továbbra is volt némi többletforrás) 

a Dezintegrátorok domináltak. Az Integrátorok jobban teljesítettek forrásban gazdagabb 

környezetben. 

A jó foltok gyakorisága (p) az egyik fontos meghatározója volt az integráció előnyének. 

A dezintegrátor rametek hatékonyan tartják meg a jó foltokat, de a rossz régióban terjedési 

képességeik korlátozottak (a korlátozottság mértéke a rossz foltban levő tápanyagtól függ). 

Amikor a forrás kevés számú foltba volt koncentrálva, akkor a jó foltok nehezen 

kolonizálhatók, illetve üressé válásuk esetén nehezen rekolonizálhatók a rossz régiókon 

keresztül. Az integrátor genet terjedésének ilyen korlátjai nincsenek, sikeresen terjed akkor 

is, amikor a terület csupán 5%-ra van koncentrálva a forrás (4.4. ábra). Ahogy a forrás egyre 

több foltba van szétosztva (p nő) úgy a terjedés is egyszerűbb, mert a jó helyek közötti 

távolság lecsökken, így a Dezintegrátor lassan kiszorítja az Integrátort az élőhelyről 

A terület forrásgazdagságának csökkenése a dezintegráció sikerét hozta egyes 

élőhelyeken. A forrásszint csökkenésével együtt az integráció előnye is csökken, hisz a 

foltok többletforrás tartalma csökken. Így a rossz helyre kerülő rametek relatíve jobban 

csökkentik az egész klón forrásellátottságát. A dezintegráció olyan élőhelyeken kezdett el 

előnyös lenni, ahol a forrás eleve sok foltba lett szétosztva, ami önmagában is csökkenti a 

forrásosztás előnyét. 

A foltok mérete (s) is befolyásolta a kompetíció kimenetelét. Ahogy a hely minőség 

térbeli autókorrelációja növekszik (azaz a térbeli prediktabilitás), úgy jó helyen lévő 

dezintegrátor szülők egyre nagyobb valószínűséggel helyezik utódaikat is jó helyre. Nagy 

foltoknál az élőhely lényegében több kisebb, de homogén élőhelynek tekinthető, amely 
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folthalmazokról a dezintegrátor kiszorítja az integrátort, mint az a 4.3. ábra mutatja. Viszont 

amikor a folt mérete a növény növekedése által kijelölt elemi skálával megegyezik (s = 1), 

akkor jó foltok jósolhatatlan térbeli elhelyezkedése következtében előnyös az integráció. Ez 

a szélsőséges térbeli prediktálhatatlanság a Dezintegrátor számára hátrányos. Ez az eredmény 

összhangban van azzal a hagyományos képpel, hogy az integráció „puffereli” a környezeti 

heterogenitást (Turkington és Harper 1979, Hartnett és Bazzaz 1985, Alpert és Mooney 

1986, Hutchings és Bradbury 1986, Slade és Hutchings 1987a, Landa et al. 1992, Wijesinghe 

és Handel 1994, Kelly 1995, Dong et al. 2002). A terület ilyen extrém jósolhatatlansága 

mellett érdemesebb a halálozás kockázatát megosztani (mindenki azonos mértékben viseli a 

kockázatot), mint szétosztani több ramet között (mindenki önmagában viseli a kockázatot). 

Amennyiben a környezet időben változó, úgy az előbbi kép gyökeresen megváltozik: az 

igazán nagy foltméretnél (s = 10) előnytelen lesz a dezintegrálódás. Az időbeli változás a 

bizonytalanságot növeli, illetve a megtelepedett rametek számára kockázati tényezőt jelent, 

hisz a hely rosszá válhat, és az addig jó helyen levő ramet halálozási rátája megnő. Minél 

nagyobbak a foltok, annál több jó helyen levő ramet forrásellátottsága csökkenthet le 

egyetlen folt megváltozásáról. Az Integrátor túlélése szempontjából viszont nem fontos, 

hogy klónjainak mely része van jó helyen, mindaddig, amíg elegendő ramet van jó helyen. A 

klón egyes tagjai által érzékelt lokális környezet változhat, de az egész klón jobbára azonos 

körülményeket érzékel. Ez a magyarázata annak, hogy az időbeli változékonyság 

növekedésével csak az Integrátor marad fent. 
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5. Klón fragmentáció: hogyan befolyásolja a terjedési és 
kompetíciós képességet 

A modellben mindhárom stratégia (Dezintegrátor, Genet Integrátor és Fragmentum 

Integrátor) populációdinamikáját vizsgáltam időben változatlan élőhelyen, amikor a 

stratégiák egymagukban voltak, illetve, amikor valamelyik integrátor stratégia a 

dezintegrátorral versengett. Perkolációs tájképen vizsgáltam a stratégiák terjedési 

képességének különbségét. A jó foltokban nem volt többletforrás, így semmilyen előnyt nem 

adtam az Integrátoroknak. A rossz folt viszont lakhatatlan volt a dezintegrátor rametek 

számára (azaz a kontraszt maximális volt, m = 1). 

A tanulmány teljes egészét publikáltuk (Oborny és Kun 2002). Értekezésemben közölt 

eredmények mind saját szimulációk eredményei. 

5.1. A modell paraméterei 

A vizsgált térben heterogén környezetet egy perkolációs tájképpel reprezentáltam, 

amelyben a jó foltok gyakoriságát (p) változtattam. A szimulált élőhelyek az egészen 

szegénytől (p = 0,1) a rendkívül gazdagig (p = 0,95) terjedtek. Természetesen nem 

szimuláltam a p = 0 és a p = 1 értékek mellett, hisz mindkettő homogén élőhelyet ír le, 

amelyen a stratégiák viselkedése triviális. Ha a környezetben nincs kedvező folt (p = 0) és a 

rossz foltok lakhatatlanok, akkor mindkét stratégia kihal. Homogén jó élőhelyen a két 

stratégia megkülönböztethetetlen. 

 A környezet konstans (Cg = 0) és finoman szemcsézett (s = 1) volt, a jó és a rossz folt 

közötti kontraszt pedig maximális (m = 1). 

A szimulációk 20.000 időlépésig futottak (egyes ábrákon azonban csak rövidebb idejű 

futások eredményeit mutatom). 

5.2. Eredmények 

Az 5.1. ábra négy példát mutat a populációméret változására 1000 időlépés alatt. Ezek 

az előzetes futtatások mutatják az együttélés lehetőségét legalább 1000 időlépésig. A 

bemutatott esetekben a stratégiák kompetíciós ereje közel azonos volt, az együttélés ezért 

lehetséges. Továbbá az 5.1. ábra demonstrálja, hogy a vizsgált heterogenitásparaméter (p) 

változtatásával a stratégiák közötti dominanciaviszonyok változhatnak. Két közepesen 

gazdag élőhelyen (p = 0,4 és p = 0,6) vettem fel a stratégiák populációméretének időbeli 
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változását. A szegényebb élőhelyen (5.1.a és b ábra) az integrátorok voltak a dominánsak. 

Kissé gazdagabb élőhelyen a dominancia viszony megfordul, és a dezintegrátor válik 

dominánssá (5.1.c és d ábra). A Genet és a Fragmentum Integrátor viselkedését 

összehasonlítva láthatjuk, hogy igen hasonlóak (vö. az (a) és a (c), illetve a (b) és a (d) 

diagrammot). A Fragmentum Integrátor populáció növekedése lassabb, mert kompetíciós 

képessége hasonlóbb a Dezintegrátoréhoz. Minden esetben az Integrátor populációmérete 

jobban fluktuált, mint a Dezintegrátoré. Ennek fő oka az, hogy a Dezintegrátor csak a jó 

helyeken élhet meg, és ott túlélése garantált. Ellenben az Integrátorok jó és rossz helyeken is 

előfordulnak, túlélésük az integrált fiziológiai egység (IFE) aktuális forrásellátottságától 

függ, ami viszont a jó és rossz helyen levő rametjeik aktuális arányától. Ez a sztohasztikus 

hatás növeli a populáció méret fluktuációját. Ahogy azt az előző fejezetben bemutattam (4.3. 

ábra) a jó helyekről a dezintegrátor képes kiszorítani az integrátort. 
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5.1. ábra: Populációméret változás az idő függvényében. A Dezintegrátor és a Genet Integrátor 
kompetíciója az (a) és (b) részábrán. A Dezintegrátor és a Fragmentum Integrátor kompetíciója a (c) és (d) 
részábrán. Folytonos vonallal a Genet (GI) vagy Fragmentum (FI) Integrátor, szaggatott vonallal a 
Dezintegrátor populáció mérete. Az első oszlopban egy szegényebb (p = 0,4) a másodikban egy gazdagabb 
(p = 0,6) élőhelyet szimuláltam. Egyetlen futás eredménye látható, a futások 1000 időlépésig mentek.
(Oborny és Kun 2002 alapján) 
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5.2. ábra: Populáció méretek (N) a jó folt gyakoriság (p) különböző értékeinél. Minden szimuláció 20.000 
időlépésig ment. A szimbólumok a populáció méret átlagát és szórását mutatják. Fekete tömött négyzet: 
Dezintegrátor (D); üres lefelé forduló háromszög: Genet Integrátor (GI); üres négyzet: Fragmentum Integrátor 
(FI). Az (a) részábra azon szimulációk eredményét mutatja, amikor a stratégiák magukban foglalhatták el a 
területet. A (b) és (c) részábra a stratégiák kompetíciójának eredményét mutatja. A folytonos vonal az 
összesített rametszámot mutatja, azaz a ramettel teli helyek számát. A szaggatott vonal a jó helyek átlagos 
számát az élőhelyen, az 1-5-el jelölt régiók a kompetíció minőségileg más kimeneteleit jelölik (lásd a 
részleteket a szövegben). (Oborny és Kun 2002 alapján) 
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A kompetitív hierarchia további tanulmányozásához több p értéknél is futtattam a 

szimulációt, és minden p értéknél 20 ismétlés átlagát feljegyeztem. Az eredményeket az 5.2. 

ábra mutatja. A 0 és 10.000 között húzódó pontozott, egyenes vonal a jó foltok átlagos 

számát mutatja. 

K = 10.000·p. (5.1.) 

Ez az érték értelmezhető, mint az élőhely elméleti eltartó képessége. Amennyiben a 

területnek pont p hányada fedett jó hellyel, és jó helyek elérhetőségének nincs korlátja (azaz 

minden hely elérhető minden másik helyről), úgy a sejtautomata modellünk átlagtér 

közelítését kapjuk (vö. Czárán 1998). Becsüljük meg a populáció méretet, ha a stratégiák 

egyedül vannak a területen: a Dezintegrátor csak a jó helyeken maradna meg, de ott 1 

valószínűséggel, így a populáció mérete pontosan K. Az Integrátorok minden helyet 

sikeresen kolonizálhatnak, de az egyszerű lineáris forráshasznosítási görbének megfelelően 

csak p hányada a rameteknek élne túl. Ez szintén K-t ad az átlagos populációméretre. Így 

megmutattam, hogy K ténylegesen egy elméleti, maximális populációméret, azaz a terület 

eltartó képessége, abban az esetben, ha a jó foltok elérhetőségének nincs korlátja. 

Az 5.2. ábrán látható, hogy mindegyik stratégia eltért ettől az elméleti eltartó képesség 

vonaltól. Amikor p alacsony volt, akkor a realizált populáció méret elhanyagolhatóan kicsi 

volt az elméleti eltartó képességhez képest (N << K). Még p = 0,3-nál is csak kevés ramet élt 

a területen. 

A rametszám hirtelen megnövekedett, amikor p egy bizonyos határ felé emelkedett. A 

három stratégia számára ez a határ más volt. A legalacsonyabb a Genet Integrátor számára 

volt, míg a legmagasabb a Dezintegrátor számára. Megnézve, hogy milyen jó folt 

gyakoriságnál tudta a stratégia először realizálni az elméleti maximális populáció méretét az 

találjuk, hogy a Genet Integrátor már p = 0,55-nél, a Fragmentum Integrátor p = 0,65-nél, és 

a Dezintegrátor csak p = 0,70-nél. Tehát a jó foltok elérhetősége a Dezintegrátor terjedését 

korlátozta a legjobban. Ezen p értékek felett a populációk mindig elérték az elméleti 

maximális méretüket. 

Hogyan befolyásolja a kompetíciós képességet a jó foltok kihasználásának korlátja? A 

megválaszolásához megvizsgáltam a stratégiák kompetícióját (5.2.b és c ábra). A 

Dezintegrátor és a Genet Integrátor kompetíciójában (5.2.b ábra) érdekes, hogy a 

Dezintegrátor teljesítményére nem volt hatással a kompetíció, populáció méretei azonosak 

voltak azzal, amit egymaga elérhetett (vö. az 5.2.a és az 5.2.b ábrákat). Ezzel szemben az 

Integrátor viselkedése jelentősen változott: magas p értékeknél (p > 0,65) ki lett szorítva az 

élőhelyről. Már p = 0,4-től kezdve (gyakorlatilag attól kezdve, amikortól a Dezintegrátor 
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populációmérete növekedni kezdett) populáció mérete alacsonyabb volt, mint amit egymaga 

elérhetne. Ez jól mutatja, hogy kettejük kompetíciója aszimmetrikus. Megfigyelhető 

azonban, hogy a két stratégia együtt sem (folytonos vonal) tudta kihasználni a rendelkezésre 

álló jó helyeket. A teljes rametszám K-t csak p = 0,7-nél éri el, amikor a Dezintegrátor 

magában betölti az összes rendelkezésre álló jó helyet (vö. 5.2.a ábra). 

A paramétertérben a kompetíció kimenetele alapján lényegében négy régiót 

különböztethetünk meg. Ezeket a diagrammok alatt jelöltem. [1] p = 0,1 - 0,25 között a 

terület lényegében üres, 

a populáció méretek 

rendkívül alacsonyak 

vagy a populáció jelen 

sincs a szimuláció 

végére. [2] Ezt 

követően egészen p = 

0,5-ig a Genet 

Integrátor dominál az 

élőhelyen. [3] Ahogy a 

jó folt gyakoriság 50% 

felé emelkedik a 

Dezintegrátor átveszi a 

domináns szerepet. A 

terület még tartalmaz ki 

nem használt forrást. 

[4] Végül körülbelül p 

= 0,7-nél a terület eltartó képességét teljesen kihasználják és ezzel együtt a Dezintegrátor 

kiszorítja az Integrátort a területről. 

A [3]-as és [4]-es régióban a koegzisztencia megértéséhez vegyük a Dezintegrátor 

egymagában való fejlődésének egy időpillanatát (5.3. ábra). Az 5.1. ábrán bemutatott 

élőhellyel azonos élőhelyen a Dezintegrátor egymaga növekszik. A populáció térbeli 

kiterjedését és a forráseloszlást az 500. időlépésben felvettem (az 5.1. ábra tanulsága szerint 

a kompetíciós esetben is elegendő 500 időlépés az egyensúly beálltához). Jól látható, hogy p 

= 0,4 esetén a Dezintegrátor a terület csak csekély részén van jelen, mintegy beszorulva 

bizonyos területekre. Kompetícióban a fennmaradó jelentős területen az Integrátor 

kompetítor nélkül terjedhet. A gazdagabb élőhelyen (p = 0,6) a Dezintegrátor csak igen kis 

5.3. ábra: Dezintegrátor terjedési korlátja. Az oszlopok két felvételt 
mutatnak a sejtautomata szimulációból. Az elsőt egy kicsit szegényebb (p = 
0,4), a másodikat egy gazdagabb élőhelyen (p = 0,6) vettem fel. A 
szimulációkat 500 időlépésig futattam. A forráseloszlást (a Tápanyag mező: 
feketével a jó helyek és fehérrel a rosszak) az első sor ábrái mutatják. Ezen 
szimulációkban a Dezintegrátor maga nőtt és klónjainak térbeli kiterjedését 
az alsó sor ábrái mutatják (Populáció mező: feketével a rametek és fehérrel 
az üres helyek). (Oborny és Kun 2002 alapján) 
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területet hagy ki, így kompetíciós esetben az Integrátorok csak ezen a területeken élhetnek 

biztonságban. 

A Dezintegrátor és a Fragmentum Integrátor közötti kompetíció eredménye (5.2.c ábra) 

nagyban hasonlít az előbbiekhez, kivéve magas p értékeknél. Ugyanazon régiókat 

különböztethetjük meg, mint az előbbiekben, de az intervallumok kissé eltolódnak. A [2] 

régió később kezdődik, mivel a Fragmentum Integrátor nem tud olyan alacsony p-nél 

növekedni, ahol a Genet Integrátor már tud. A [2] régió mindig az Integrátor növekedésével 

kezdődik, amikor a Dezintegrátor még gyenge, így a [2]-es régió kezdetében Integrátor 

populációmérete hasonló az egymagában elérhetőhöz. Mivel a többi régió határvonalát a 

Dezintegrátor viselkedése jelöli ki, így azok a két kompetíciós kísérletben megegyeznek. 

Egyetlen új régió van, az [5]-ös, ami p = 0,75-nél kezdődik. Itt a két stratégia között a 

különbség újból csökkenni kezd. Ahhoz, hogy ezt megértsük a klonális fragmentációt 

részleteiben is vizsgálnunk kell.  

Az 5.4. ábra mutatja a különböző stratégiák Integrált Fiziológiai Egységének áltagos 

számát (a), méretét (b) és forrásellátottságát (c). Egy IFE a Dezintegrátor esetében egy 

rametnek, a Genet Integrátornál egy genetnek, míg a Fragmentum Integrátornál egy 

fragmentumnak felel meg. Az ábrán nem tüntettem fel szórást, mert a Fragmentum Integrátor 

esetében nagyon nagy volt, néha az átlaggal azonos mértékű. Ez a nagy ingadozás 

természetes, mert a fragmentálódás sztohasztikus folyamat, és a fragmentumok eltérnek 

méretükben és forrásellátottságukban. 

A Dezintegrátor esete egyszerű volt, és referenciaként használható. Az IFE száma 

egyenlő volt a rametek számával (5.2. ábra). A p = 0,5 után az IFE-nek hirtelen növekedése 

figyelhető meg. Az IFE mérete mindig 1 ramet volt, és forrásellátottságuk definíció szerint 1 

– azaz maximális. 

A Genet Integrátor volt a másik véglet. Az IFE-k száma alacsony volt (3-ról 45-re nőtt), 

mert feltételeztem, hogy új genet nem telepszik meg a területen. Csak a kezdetben is jelen 

levő – összesen 50 – genet maradhat meg vagy halhat ki. Ennek megfelelően az IFE-k 

mérete igen nagy volt. Egyértelmű, hogy a tökéletes integráció idealizáció, hisz 1000 

fiziológiailag teljesen integrált rametet nehéz a természetben elképzelni. Ettől függetlenül is 

érdekes bizonyos észrevételeket megtenni a széleskörű integrációval kapcsolatban. Először is 

p változása szignifikánsan nem változtatta az IFE-k méretét. Van némi csökkenés az 

intervallum elején és végén (alacsony és nagy p-nél), de a változások nem drámaiak. A p = 

0,3 tapasztalható csökkenés magyarázható a Genet Integrátor gyenge teljesítményével (vö. 

5.2. ábra). A magasabb p-knél tapasztalható csökkenés pedig a genetek számának 
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5.4. ábra: Integrált Fiziológiai Egységek különböző p értékeknél. A szimbólumok azonosak az 5.2. ábra 
jelöléseivel. A szórást nem jelöltem. (a) Az IFE-ek átlagos száma a szimulált területen. (b) Az IFE-ek átlagos 
mérete rametszámban kifejezve. A nagy különbségek miatt a függőleges tengely logaritmikus. (c) Az IFE-k 
átlagos forrásellátottsága. A függőleges tengely 0-tól (rossz) 1-ig (jó) megy. Az Integrátorok köztes értékeket is 
felvehetnek a forrásosztás következtében. A vastagított vonal jelöli, amikor az IFE forrásszintje azonos az 
élőhely átlagos forrásszintjével (azaz p-vel). Látható, hogy a Genet Integrátor vonala pontosan egybeesik ezzel 
a vonallal. A vízszintes tengely p = 0,3-al kezdődik, mert alatta több stratégia populációmérete túl alacsony. 
(Oborny és Kun 2002 alapján) 
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kismértékű növekedésével magyarázható, mert így a terület több genet között lett felosztva. 

A harmadik változó, az IFE-k átlagos forrásellátottsága (5.4.c ábra) monoton nőtt az élőhely 

forrásgazdagságának növekedésével. Az átlagos forrásszint a genetekben p-vel, az élőhelyen 

a jó helyek gyakoriságával volt azonos. Tehát a Genet Integrátor teljesen kiátlagolta a foltok 

minőségét. 

A Fragmentum Integrátor több részre eshet szét, így a Dezintegrátor és a Genet 

Integrátor közötti esetet jelent. Az IFE-k mérete is a másik két stratégia IFE méretei között 

volt (5.4.b ábra). Megjegyezendő, hogy a fragmentum méretek lényegében konstansak és 

igen kicsik voltak: 1,7 és 2,3 közöttiek. Forrásellátottságuk folyamatosan nőtt p 

növekedésével (5.4.c ábra), amivel együtt a fragmentumok száma is nőtt (5.4.a ábra), de 

nem a méretük (5.4.b ábra). A forrásellátottság is köztes volt a másik két stratégia 

tekintetében (5.4.c ábra), de közelebb volt a Genet Integrátoréhoz. A fragmentum szám 

növekedését (5.4.a ábra) összehasonlítva a ramet szám növekedésével (5.2.a ábra), arra a 

következtetésre juthatunk, hogy a fragmentum populációdinamikája hasonló volt a ramet 

populáció dinamikájához. Ez egybeesik azzal amit várunk, hisz a fragmentum méretek közel 

állandóak voltak. 

Visszatérve a Dezintegrátorok és a Fragmentum Integrátorok hasonlatosságára, nagyon 

forrásgazdag élőhelyeken ([5]-ös régió az 5.2.c ábrán), ez megmagyarázható a kis 

fragmentum mérettel. A környezet javulásával a maximális forrásellátottságú fragmentumok 

előfordulási valószínűsége nő. Az ilyen fragmentumok rametjei ugyanolyan jók a 

kompetícióban, mint egy magányos dezintegrátor ramet. Tehát a Dezintegrátorok 

kompetíciós előnye csökkent. 

5.3. Eredmények értékelése 

A szimuláció megmutatta, hogy heterogén környezetben a fragmentáció jelentősen 

befolyásolja a klón terjedési képességét és túlélési esélyeit. Ennek mértéke erősen függ a jó 

helyek gyakoriságától. 

A fragmentáció legszélsőségesebb formája a genet autonóm rametekre bontása (mint a 

Dezintegrátor stratégiánál). Eredményeim alapján ritkásan elhelyezkedő forrás (alacsony p) 

mellett a szétválás előnytelen, mert jelentősen csökkenti a klón terjedési képességét. Ezzel 

ellentétben, amikor a jó helyek gyakoriak (magas p), akkor a terjedés már nem gátolt és a 

Dezintegrátor jobb helymegtartó képessége kerül előtérbe, azaz előnyössé válik. 
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A terjedési korlát megértéséhez nézzük a populáció méret alakulását a jó folt gyakoriság 

függvényében (5.2. ábra). Hirtelen populációméret növekedést észlelhetünk a p értékek egy 

szűk intervallumában. Ebben a tartományban a rametszám az elméleti minimumról (nulla) az 

elméleti maximumig növekszik (elméleti eltartó képessége az élőhelynek). Nem triviális, 

hogy a populációméret miért nem érheti el az elméleti maximumát csak nagyobb p 

értékeknél. Ezen jelenséget a perkoláció elmélet magyarázza. 

Az élőhelyet egy perkolációs tájképpel reprezentáltuk, amelynek struktúrájával a 

perkoláció elmélet foglalkozik (Stauffer és Aharony 1994). A tájképünk teljesen megfelel a 

perkoláció elméletben használtaknak. A perkoláció elméletben a helyek egymástól 

függetlenül p valószínűséggel jók és 1-p valószínűséggel rosszak. A jó foltok tökéletesen 

jók, míg a rossz foltok lakhattalanok. A terjedés csak rövid távú, csak a szomszédos jó 

helyekre történhet. Ez megfelel a Dezintegrátor viselkedésének. A kérdésünk: Mi annak a 

valószínűsége, hogy a fajunk a kezdeti pontból végtelenül messze eljuthat? Ez a 

valószínűség természetesen növekszik a jó foltok gyakoriságának (p) növekedésével. A 

perkoláció elmélet egy igen érdekes eredménye, hogy ez a növekedés küszöb jellegű. A 

kritikus pontig (pc) ez a valószínűség 0, míg felette monoton növekvő. A kritikus pont alatt 

(p < pc) a terjedési táv véges, mert a populáció véges méretű izolált folthalmazokba van 

beszorítva. A folthalmazokat rossz helyek veszik körül, amelyekbe a Dezintegrátor nem 

terjedhet. A genet a legjobb esetben azt a folthalmazt foglalhatja el, amelyben megtelepedett, 

de másikra nem terjedhet át. Mivel a kezdetben elszórt magok száma kisebb, mint a foltok 

száma (amely p = 0,4 körül maximális, lásd Bascompte és Solé 1996 közleményében a 4. 

ábrát), így nyilvánvaló, hogy egyes folthalmazok kihasználatlanul maradnak (lásd 5.3. ábra 

első oszlop). A folthalmazok méreteloszlása függ p-től. A perkolációs küszöb felett ( cpp ≥ ) 

a terület általában egy nagy és több kicsi folthalmazból áll. A nagy folthalmaz mellett levő 

kis folthalmazok mérete és száma folyamatosan csökken, ahogy p → 1. Tehát a perkolációs 

küszöb felett a jó foltok legnagyobb része elérhető (lásd 5.3. ábra második oszlop). A 

Dezintegrátor populáció méretben a jelentős változás p = 0,5 és p = 0,65 között történik, 

összhangban azzal, hogy a kritikus pont pc ≈ 0,5928. A kritikus pont véges méretű rácson 

nehezen kimérhető, ezért is elmosódottabb az átmenet. 

Az Integrátorok rametek viszont képesek túlélni a rossz helyeken, ha jó helyen levő 

társaik tápanyaggal látják el őket. Így az integrátorok képesek a jó folthalmazok közötti rossz 

régiókon átmenni, s így a területet nagyobb részét elfoglalni. Természetesen az integrátorok 

sem képesek akármilyen méretű rossz régión átnőni, hisz az IFE forrásellátottságát és így a 
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túlélési valószínűségét a rossz helyen levő rametek csökkentik, azaz az IFE előbb meghalhat, 

mint ahogy rametjei elérnék a következő jó folthalmazt. 
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6. Klonális növénypopulációk versengése időben és térben 
heterogén környezetben 

Az előző fejezetben bemutatott tanulmány folytatásaként a többi 

heterogenitásparaméter, így a foltméretnek (s), kontrasztnak (m) és a jó folt változás 

gyakoriságának (Cg) hatását is vizsgálom a stratégiák versengésében. Először az 5.2. ábrán 

bemutatotthoz hasonlóan a populáció méreteket mutatom be, majd a 4.4. ábrán 

bemutatotthoz hasonlóan a paramétertér részletes feltérképezését mutatom meg. 

A kontraszt tekintetében feltételeztem, hogy annak csökkenésével a jó és rossz folt 

minősége szimmetrikusan változott, azaz amennyivel csökkent a jó folt minősége, annyival 

nőt a rossz folté. Ennek megfelelően egy jó helyen 0,5
2g
me = +  egységnyi tápanyag, egy 

rossz helyen pedig 0,5
2b
me = −  egységnyi tápanyag van. 

A fejezet Fragmentum Integrátorokra vonatkozó részét (Kun és Oborny 2003), illetve 

egy kis számú paraméterkombinációra a Genet Integrátorral kapcsolatos eredményeket is 

(Oborny et al. 2001) publikáltuk. Az értekezésemben közölt eredmények mind saját 

szimulációk eredményei. 

6.1. A modell paraméterei 

A populáció méretek vizsgálatánál p, Cg, s, és m értékeinek 120 kombinációjánál néztem 

meg a populációk méretét. A paramétertér részletesebb feltérképezésénél 2260 

paraméterkombinációnál néztem meg a kompetíció kimenetelét. 

[a] Populáció méretek. Az előző tanulmány rámutatott, hogy a jó foltok gyakorisága 

érzékenyen befolyásolhatja a versengés kimenetelét, így továbbra is a p értékéket finom 

felosztás mellett széles intervallumban vettem figyelembe: 0,1 és 0,8 között 0,05 osztás 

sűrűséggel. A többi paraméter tekintetében szélsőséges értékeket használtam: a klonális 

növekedés tér és időbeli skálájához képest alacsonyt és magasat mindegyiknél. A jó folt 

változás gyakorisága (Cg) 0 vagy 0,25 volt; a foltméret (s) lehetett 1 vagy 10; és a kontraszt 

(m) 0,5 vagy 1. 

Minden futtatás 20.000 időlépésig tartott. Az átlagos populációméretet 20 futtatás 

átlagából állapítottam meg.  

[b] Kompetíció kimenetele. p 0,10-től 0,95-ig terjedt, 0,05-ös lépésközökkel. Cg 0; 0,05; 

0,10; 0,15; 0,20; 0,25 vagy 0,30 volt. p és Cg egyes kombinációi nem megvalósíthatók a 2.2. 
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egyenletben levő korlátok miatt: Cg nem lehet nagyobb, mint 
p

p−1 . A foltméret (s) 1, 2, 4 

vagy 10; a kontraszt (m) pedig 0,5; 0,75; 0,9 vagy 1 volt. 

6.2. Eredménynek 

[a] Populáció méretek. A populációdinamikai eredményeket a 6.1. és 6.2. ábrákon 

mutatom be. Minden ábrán belül az élőhely elméleti eltartó képessége (szaggatott vonal) 

nem változik, csak a foltméret (s) és az időbeli változás mértéke (Cg). Az elméleti eltartó 

képességet az előző fejezetben leírt gondolatmenethez hasonlóan, egy p jó folt gyakorisággal 

és m kontraszttal jellemezhető élőhelyre a 

NpmempK b ⋅⋅+= )(),( , (6.1) 

egyenlet adja meg, ahol 0,5
2b
me = −  a rossz foltban levő forrás és N a helyek száma. A 

6.1. és 6.3. ábra mutatja a Fragmentum Integrátor populáció dinamikáját és versengését a 

Dezintegrátorral. A 6.2. és 6.4. ábra mutatja a Genet Integrátor populációdinamikáját és 

versengését a Dezintegrátorral. 

A 6.1. ábra első grafikon hármasa (6.1.a-c ábra) az 5. fejezetben bemutatott 

eredmények ismétlései azért, hogy a további eredmények ezzel összehasonlíthatóak 

legyenek. Gyorsan felelevenítve az ott leírt eredmények lényegét: finoman szemcsézett (s = 

1), időben változatlan (Cg = 0) és maximális kontrasztú (m = 1) élőhelyen a foltmintázat 

szerkezetéből adódóan minden stratégia terjedése gátolt. A legjobban a Dezintegrátor 

terjedése gátolt, amely csak p = 0,7 körül tudja a terület eltartó képességét teljesen 

kihasználni (6.1.a ábra). A Fragmentum Integrátor kevésbé gátolt (6.1.a ábra), a Genet 

Integrátor pedig még kevésbé (6.1.a ábra). A Dezintegrátor populáció méretét a 

kompetítorok jelenléte nem befolyásolja, azokat kiszorítja (6.1.b-c ábra). Ez jól mutatja, 

hogy lokálisan mindig a Dezintegrátor a domináns. Az Integrátorok ott tudnak terjedni és 

dominálni, ahol a Dezintegrátor nem tudja teljesen kihasználni a terület eltartó képességét 

(0,3 < p < 0,65). Ezen élőhelyeken a Dezintegrátor az elérhető jó folthalmazokat uralta, a 

terület többi részében pedig az Integrátorok terjedhettek. 
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6.1. ábra: Átlagos populációméret (függőleges tengely) különböző jó folt gyakoriságnál (p) (vízszintes 
tengely). Tömör fekete kör: Dezintegrátor, üres négyzet: Fragmentum Integrátor, üres háromszög: Genet 
Integrátor; szaggatott vonal: az élőhely elméleti eltartó képessége. Az első oszlopban (a, d, g és j részábrák) 
vannak a stratégiák átlagos populációméretei, amikor egyedül terjedtek az élőhelyen. A második oszlop 
részábrái (b, e, h és k részábrák) mutatják a Fragmentum Integrátor és a Dezintegrátor kompetícióját. A 
harmadik oszlop részábrái (c, f, i és l részábrák) mutatják a Genet Integrátor és a Dezintegrátor kompetícióját. 
Minden esetben a kontraszt, m = 1 volt. A foltméret vagy s = 1 vagy s = 10 volt (külön keretben). A jó folt 
változás gyakorisága Cg = 0 vagy Cg = 0,25 volt (a részábrák tetején jelölve az aktuális értéket). (részben Kun 
és Oborny 2003 alapján) 
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6.2. ábra: Átlagos populációméret különböző jó folt gyakoriságnál (p). Azonos a 6.1. ábrával, de a kontraszt 
alacsonyabb (m = 0,5) (részben Kun és Oborny 2003 alapján) 
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A korábbi eredmények rövid összefoglalását követően megvizsgálom a többi paraméter 

hatását. Először időbelei heterogenitást vezetek be a rendszerbe (6.1.d-f ábra). Amikor 

egymagukban terjedhettek az élőhelyen (6.1.d ábra), a környezeti változás nem befolyásolta 

a Genet Integrátor populáció méretét a konstans környezetben elérhetőhöz képest (vö. 6.1.a 

és 6.1.d ábrát). A Dezintegrátor populáció mérete alacsonyabb p értéknél kezdett 

emelkedni, mint a konstans élőhelyen. A Fragmentum Integrátor ezzel ellentétesen reagált a 

környezeti fluktuációra: csak magasabb jó folt gyakoriságnál kezdett növekedni a populáció 

mérete. Tehát a Dezintegrátort segítette a környezeti változás, míg a Fragmentum Integrátort 

hátráltatta, a Genet Integrátorra nem volt hatással. 

Ezt az eredményt azzal magyarázhatom, hogy amikor a Dezintegrátor kis 

folthalmazokba van szorítva, ott a környezeti fluktuáció „hidakat” hozhat létre a 

folthalmazok között, így segítve elő az addig elérhetetlen üres folthalmazok kolonizálását. A 

forrásmintázat változása tehát segíti a Dezintegrátor terjedését. 

A környezeti változásnak azonban van negatív hatása is: növeli a rametek halálozását. 

Egy jó folt eltűnését követően minden ott élő Dezintegrátor ramet elpusztul. Természetesen 

az Integrátor rametek forrásellátottságát is csökkenti a jó folt eltűnése, de a továbbra is jó 

helyen levő rametek eltarthatják az így rossz helyre kerülő rameteket. Ugyanakkor a rossz 

foltok jóvá válása az Integrátorokat segíti, hisz csak Integrátor rametek lehetnek rossz 

helyeken. Tehát a környezeti változás másik hatása – a ramet mortalitás növekedése – jobban 

érinti a Dezintegrátorokat, mint az Integrátorokat. 

Példámban (6.1.d ábra), amikor a foltok kicsik voltak (s = 1), az első hatás érvényesült 

jobban: a Dezintegrátor előnyt élvezett az Integrátorral szemben. Ez megmutatkozott a 

Fragmentum Integrátorral való kompetícióban is (6.1.e ábra). Versengésükben a 

Dezintegrátor szélesebb régióban győzött (0,3 < p < 0,75). Csak igen forrás gazdag élőhelyen 

( p≤75.0 ) kezdett a második hatás előtérbe kerülni, és segíteni az Integrátort. Például p = 

0,8 szélsőséges esetben az összes rossz folt jóvá vált egy időlépés alatt. Csak az Integrátor 

képes az időszakos rossz körülményeket tolerálni, a rossz helyre kerülő dezintegrátor ramet 

halálra van ítélve. Megjegyezendő, hogy a kompetitív dominancia igen érzékeny p 

változására: oly csekély, mint 0,05 változás már a dominancia viszonyok teljes 

megváltozását eredményezte, amikor p-t 0,70-ről 0,75-re változtattam. 

A Genet Integrátor sokkal jobban szerepelt a Dezintegrátorral szemben (6.1.f ábra): 

először is p = 0,3-nál már terjedni tudott, amikor a Dezintegrátor még nem. Amikor a 

dezintegrátor elkezdett terjedni (p = 0,35) akkor még képes volt kiszorítani azt az élőhelyről. 

Valamint, mivel több rametje van rossz helyen, illetve maga az IFE sokkal nagyobb, így 
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kisebb p mellett tudta kihasználni a környezeti változás második hatásából eredő előnyt. A 

Genet Integrátor már p ≥ 0,65-nél elkezdte újból dominálni az élőhelyet. 

Következőnek a folt méretet emeltem meg 10 egységre, azaz a foltok 10 × 10 egység 

méretűek (6.1.g-l ábra). Konstans környezetben (Cg = 0) a rametek szinte az össze jó helyet 

betöltötték még igen alacsony jó folt gyakoriság (p) mellett is (vö. a 6.1.a és a 6.1.g 

ábrákat). Mivel a kezdeti magsűrűség igen magas volt (a terület 0,5%-t fedte), így jó 

eséllyel minden 10 × 10-es foltot eltalál legalább egy mag, és így a foltok közötti terjedés 

nem volt fontos a populációdinamikában. A foltméret növekedése viszont a Genet Integrátor 

számára volt előnytelen. Nagyon alacsony p-nél a populáció kihalt, és emelkedni is csak p = 

0,3-nál kezdett. A populációméret nagy szórása mutatja, hogy vagy túlélt a populáció és 

betöltötte az összes rendelkezésre álló helyet, vagy kihalt. A jó foltok közötti nagy távolság 

és a sok rossz helyre rakott ramet következtében a Genet Integrátor esetében olyan 

alacsonnyá válhat a genet forrásellátottsága, hogy az egész genet kihalhat. A Fragmentum 

Integrátor esetében viszont a kis fragmentumok nagy része a jó folton belül van, így kisebb a 

forrásellátottság csökkenése. 

Egy élőhely nagy, izolált foltokkal olyan, mint több kisebb, homogén élőhely. A 

környezetet így érzékeli a Dezintegrátor és részben így a Fragmentum Integrátor is. Ezért 

kompetíciójukban (6.1.h ábra) hosszú ideig együtt tudnak élni, bár láthatóan a Dezintegrátor 

a domináns. Ez annak a következménye, hogy akárcsak 1 rossz helyre helyezett ramet miatt 

is az integrátor rametek forrásellátottsága kisebb, mint a velük versengésben levő 

dezintegrátoroké. A különbség azonban csekély volt, hisz 20.000 időlépésig együtt élt a két 

stratégia. A Genet Integrátor forrásszintje viszont jelentősebben csökken a sok eltartandó, 

rossz helyen lévő rametjei következtében, így igen forrásgazdag élőhelyek (p ≥ 0,70) 

kivételével a Dezintegrátor gyorsan kiszorítja őt (6.1.i ábra). 

Ezzel szemben nem tapasztaltam koegzisztenciát, amikor a környezet fluktuált (Cg = 

0,25; 6.1.j-l ábra), és az Integrátorok láthatóan dominálták az élőhelyet. Mivel a fluktuáció 

első hatása (terjedés elősegítése) elhanyagolható, így a második hatás (rametek halálozása) 

volt a meghatározó. Ez mindig hátrányosabb a Dezintegrátornak. Ezen felül nagy 

foltméretnél egyetlen folt változása sokkal több ramet halálához vezet. Az Integrátor azon 

képessége, hogy pufferelje a környezeti heterogenitást segítette, hogy túléljen és uralkodjon 

az élőhelyen (6.1.k-l ábra). A Dezintegrátor csak nagyon forrásgazdag élőhelyen (p ≥ 0,75) 

tolerálta a környezeti változást, amit a Fragmentum Integrátor már p ≥ 0,60-tól és a Genet 

Integrátor p ≥ 0,35-től képes volt. Ellentétben a konstans környezettel, itt a Genet Integrátor 

sokkal jobban teljesített, mint a többi stratégia (6.1.j ábra). A sok rossz helyen levő a jó 
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folttól messze elhelyezkedő ramettel a genet képes a megjelenő nagy forrásfoltokat 

hasznosítani, és a megszűnő forrásfoltok negatív hatását csökkenteni (vö. 6.1.g-j ábra). 

Végül az utolsó paramétert, a kontrasztot a maximálisról egy alacsony közepes értékre 

(m = 0,5; 6.2. ábra) változtattam. Az alacsonyabb kontraszt minden más 

heterogenitásparaméter hatását jelentősen csökkentette. Először is a stratégiák lényegében 

azonos populációméretet értek el, amikor külön terjedhettek az élőhelyen (6.2.a, d, g és j 

ábra). Az időbeli változás jelenléte vagy hiánya kevéssé változtatta meg a populáció méretet 

(vö. a 6.2.a és d ábrákat, valamint 6.2.g és j ábrákat). A környezet szemcsézettségének 

hatása is csekély volt (vö. a 6.2.a és g ábrákat, valamint a 6.2.d és j ábrákat), bár a 

Dezintegrátor és a Fragmentum Integrátor populáció méretei kissé alacsonyabbak voltak a 

durván szemcsézett élőhelyen. A terjedési gát lényegében megszűnt, hisz mindegyik 

stratégia képes volt a rossz helyeken is túlélni, és így képes volt egyik jó helyről a másikig 

eljutni (vö. a 6.1.a ábrát a 6.2.a ábrával). Amikor a jó folthalmazok messzebb voltak, akkor 

nehezebb volt elérni őket, de nem lehetetlen. Így a populáció méret alacsonyabb volt, mint az 

elméleti eltartó képesség (alacsony p-nél). 

A terjedési gát megszűnésével a Dezintegrátor a konstans élőhelyeken mindenhol 

kiszorította az Integrátorokat (6.2.b, c, h és i ábra). Finoman szemcsézett és fluktuáló 

élőhelyen (6.2.e és f ábra) az Integrátorok képes voltak győzni, de csak magas jó folt 

gyakoriság mellett, hasonlóan a 6.1. ábra e és f grafikonjain ábrázoltakhoz. Itt is érvényes 

volt, hogy a Genet Integrátor alacsonyabb p értéknél tudta először kiszorítani a 

Dezintegrátort. Durva szemcsés élőhelyen a Fragmentum Integrátor már közepesen gazdag 

élőhelyen is képes uralni a területet (p = 0,55-től; 6.2.k ábra). A két stratégia pozitív 

populációmérete p = 0,55-nél nem koegzisztenciát mutat a 6.2.k ábrán. A húsz ismétlés 

mindegyikében vagy a Dezintegrátor, vagy a Fragmentum Integrátor nyert, de a grafikonon a 

húsz futás átlagos populáció mérete van feltüntetve (igen nagy szórással). 

A Genet Integrátor hatékony heterogenitás pufferelése következtében a durván 

szemcsézett és időben változó élőhelyen minden p mellett dominálja az élőhelyet (6.2.l 

ábra). Egymagában terjedve is nagyobb populáció méretet ért el, mint a másik két stratégia 

(6.2.j ábra) és ezt az előnyét kompetícióban is tartani tudta. 
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6.3. ábra: Fragmentum Integrátor és Dezintegrátor közötti kompetíció kimenetelének összefoglalása 
különböző élőhelyeken. Áthúzott négyzetek: Mind meghal, fekete: Dezintegrátor nyer, fehér: Integrátor nyer, 
szürke: Hosszú távú együttélés. Négy környezeti paramétert változtattam. Minden részábra vízszintes tengelye 
mentén p, függőleges tengelye mentén Cg változik. Az oszlopok mentén s, a sorok mentén m változik. (Kun és 
Oborny 2003 alapján) 



 73

 

 
 
6.4. ábra: Genet Integrátor és Dezintegrátor közötti kompetíció kimenetelének összefoglalása különböző 
élőhelyeken. Jelölések megegyeznek a 6.3. ábráéval. 
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[b] Kompetíció kimenetele. A 6.3. (Fragmentum Integrátor a Dezintegrátorral) és 6.4. 

ábra (Genet Integrátor a Dezintegrátorral) foglalja össze a kompetíció kimenetelét minden 

szimulált paraméterkombinációnál. Mivel négy változó mellett nehéz megmutatni az 

eredményeket, így a 4.4. ábrához hasonlóan több kétdimenziós ábrán mutatom be azokat. A 

részábrákon minden négyzet egy paraméterkombinációra mutatja a kompetíció kimenetelét 

(Mind meghal, Integrátor nyer, Dezintegrátor nyer vagy Hosszú távú koegzisztencia). Az 

első konklúzió, amit levonhatunk a 6.3. és 6.4. ábrákból, hogy egyik paraméter sem tudja 

egymagában teljesen megmagyarázni a kompetíció kimenetelét. Bármely stratégia nyerhet 

magas és alacsony kontrasztnál, finoman vagy durván szemcsézett élőhelyen, időbeli 

fluktuáció mellett vagy anélkül, és különböző jó folt gyakoriságnál. Ez is mutatja – ahogy a 

4.4. ábra eredményei is –, hogy milyen fontos minden heterogenitáskomponens azonosítása 

és figyelembevétele. 

Először a Fragmentum Integrátor és a Dezintegrátor kompetíciójának eredményét 

mutatom be. A Dezintegrátor egyértelműen jobban teljesített a nagyon kis kontrasztú és 

finoman szemcsézett élőhelyeket (6.3. ábra bal felső részábrája) majdnem függetlenül a jó 

folt gyakoriságtól és az időbeli változás mértékétől. Még a kontraszt növelésével is (az első 

oszlopon lefele menve) a Dezintegrátor a paraméterek jelentős részében megnyerte a 

kompetíciót, csak magas jó folt gyakoriságnál (magas p) és jelentős fluktuációnál (magas Cg) 

tudott a Fragmentum Integrátor győzni. A foltméret növelése (a sorok mentén haladva) 

csökkentette a Dezintegrátor kompetíciós előnyét, a fluktuáló környezetben tapasztalható 

nagyobb ramet mortalitás miatt, ami jobban érinti a Dezintegrátort. A legdurvább 

szemcsézettségű élőhelyen az integrátor minden élőhelyet dominált közepestől nagy 

fluktuációig (jobb alsó részábra). 

Hosszú távú együttélést csak időben változatlan (Cg = 0) területeken tapasztaltam. Itt a 

Dezintegrátorok azokat a jó folthalmazokat dominálják, amelyeket el tudnak érni, a többi 

részen az Integrátor élhet. Magas p mellett a stratégiák különbsége olyan csekély lehet, hogy 

az Integrátort csak nagyon hosszú idő alatt tudja kiszorítani a Dezintegrátor. Végül a Mind 

meghal régiókat alacsony jó folt gyakorisággal (p), jelentős fluktuációval (Cg), magas 

kontraszttal (m), és nagy foltmérettel (s) jellemezhetjük. Ezen hatások együttes jelenléte 

növeli a kockázatát annak, hogy minden ramet egyszerre meghaljon. 

A Genet Integrátor kompetíciója a Dezintegrátorokkal hasonló eredményeket ad (6.4. 

ábra). Időben változatlan élőhelyeken (Cg = 0; a részábrák első sora) a Dezintegrátor 

gyorsabban ki tudta szorítani a Genet Integrátort, illetve az IFE-en belül a forrás jelentősebb 
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hígulása következtében az gyorsabban kihalt, így az ilyen területeken a Dezintegrátor 

uralkodott. Időben változó élőhelyen ez a tendencia megváltozik (ahogy ez már a 6.1. és 6.2. 

ábra i és l grafikonjainak összehasonlításából is látható) és a Genet Integrátor a paramétertér 

sokkal nagyobb részén győzi le a Dezintegrátort, mint a Fragmentum Integrátor. Különösen 

jelentős a Genet Integrátor előnye a durván szemcsézett élőhelyen, ahol a többi paramétertől 

szinte függetlenül megnyeri a kompetíciót. A Mind meghal kimenetek száma is csökkent, 

azaz a Genet integrátor olyan esetekben is képes megmaradni, amikor egyetlen más stratégia 

sem. 

Meglepő a Hosszú távú együttélés az időben változó élőhelyeken. Főleg akkor 

tapasztalunk együttélést, amikor egy Dezintegrátor nyer régió átmegy egy Integrátor nyer 

régióba. Három esetben viszont nem csak szűk p intervallumban tapasztalunk ilyen 

együttélést (s = 10, Cg = 0,1, m = 0,5, p = 0,30 – 0,65; s = 10, Cg = 0,1, m = 0,75, p = 0,45 – 

0,50; s = 4, Cg = 0,2, m = 0,75, p = 0,40 – 0,55). Külön szimulációk alapján a legtöbb esetben 

nem csak 40.000 időlépésig figyelhető meg az együttélés, de 1.000.000 időlépésig is. 

6.3. Eredmények értékelése 

Jó folt gyakoriság (p). Eredményeim azt mutatják, hogy a jó foltok alacsony száma 

mellett előnyös a fiziológiai integráció, ha a foltmintázat időben és térben igen változékony 

(magas Cg, s és m). Az integrátorok ilyen körülmények között is sikeresen pufferelik az 

egyes rameteket a helyi forráshiány hatásaival szemben. A jó foltok magas száma konstans 

környezetben („befagyott” tájkép) előnyös volt a dezintegrátorok számára, mert ilyen 

környezetben akadálytalanul terjedhetett és így kiszoríthatta az Integrátorokat az egész 

területről. Akkor, amikor a forráseloszlás időben változott, az Integrátor vált erősebbé és 

kiszorította a Dezintegrátort. A foltmintázat kiegyenlítése előnyös, ha a jó helyekről elég 

forrás áll rendelkezésre az integrált fiziológiai egység számára, hogy a rossz foltokba való 

terjedés árát fedezze. Mivel a jó foltokban nem volt többletforrás így csak nagyszámú jó 

helyen lévő ramet tud eltartani kisebb számú rossz helyen lévő rametet, az egyéni túlélés 

csekély csökkenése mellett. Fontos megjegyezni, hogy az integrátor igen szegény és igen 

gazdag élőhelyeken is képes volt győzni, de más okból. Szegény élőhelyeken (alacsony p) a 

Dezintegrátor stratégia nem volt életképes, és spontán kihalás következtében eltűnt az 

élőhelyről. Ezzel szemben termékeny élőhelyeken (magas p) a Dezintegrátor életképes, de az 

Integrátor mégis képes kiszorítani.  
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Foltméret (s). A foltméretet a rametek közötti kapcsolóstruktúra átlagos távolságának 

egységében mértem. Amikor a szemcsézettség olyan finom volt, hogy a leányramet helyének 

minősége független az anyaramet helyének minőségétől (s = 1), akkor a fiziológiai 

függetlenedés kedvező. Akkor, amikor 10 rametgeneráció kellett a folton való átjutáshoz (s = 

10), a fiziológiai integráció vált előnyössé az élőhelyek nagy többségétben. Különösen az 

erősen változó forrásmintázatot tudták jobban kihasználni az integrátor klónok, főleg amikor 

a jó és rossz foltok közötti kontraszt is magas volt. Erre az a magyarázat, hogy a 

Dezintegrátor csak nagyon korlátozott mértékben tudja elviselni a nagy területet érintő 

változásokat. Ennek megfelelően feltételezem, hogy foltos zavarás károsabban hat a 

dezintegrátor fajokra, mint az integrátor fajokra. 

Jó és rossz foltok közötti kontraszt (m). Szélsőségesen magas kontraszt (m = 1) az 

Integrátorok győzelmét segítette elő. Különben a kontrasztnak kevés hatása volt a 

kompetíció kimenetelére. Ez magyarázható a Dezintegrátor terjedési gátakkal szembeni 

érzékenységével: a rossz helyen levő dezintegrátor rametek nem kapnak támogatás a jó 

helyeken levőktől. Tehát, ha a rossz foltok olyan rosszak, hogy bennük külső segítség nélkül 

nem lehet túlélni, akkor a dezintegrátor rametek a jó foltokba kényszerülnek. 

Időbeli változás (Cg). Az időbeli változás mértékét a ramet generációs idejének skáláján 

mértem. A környezet gyakori változása minden esetben az integrációt részesítette előnyben, 

ha a terület elég nagy részét jó foltok fedték (p magas volt). A forrás nagy foltokba való 

aggregációja (nagy s), és a magas kontraszt (nagy m) tovább növelte ezt az előnyt. Ez az 

eredmény jól magyarázható az integrátor heterogenitás kiegyenlítő képességével. A Genet 

Integrátor sikeresebben pufferelte a környezeti heterogenitást mint a Fragmentum Integrátor. 

 



 77

7. A rossz folt minőségének hatása a stratégiák versengésére 

Eddigi vizsgálataimban, ha a kontrasztot változtattam, az egyben jelentette a rossz foltok 

minőségének és a jó foltok minőségének változását is. A kontraszt csökkenésével amennyit 

javultak a rossz helyek, annyit romlottak a jó helyek. Természetesen felmerül a kérdés, hogy 

a kontraszt hatása így tényleg (a) a forráskülönbség hatását, (b) esetleg a rossz foltok 

minőségjavulásának a hatását, vagy (c) a jó foltok minőség romlásának hatását mutatja? 

Ahogy azt az előzőekben bemutattam, a rossz foltok minőségének fontos szerepe van a 

Dezintegrátorok terjedésében: amennyiben lakhatatlanok, a Dezintegrátor klónok nem 

tudnak hatékonyan terjedni a területen, kivéve ha a jó foltok összefüggő folthalmazt alkotnak 

vagy a foltmintázat változása segíti a terjedésüket. 

A heterogenitás definiálásánál a kontraszt meghatározásához két paraméterre van 

szükségünk. Az egyik a két minőség közötti különbség, a másik pedig egy abszolút pont, 

amihez képest megadhatjuk a különbséget. Például Wijesinghe és Hutchings (1999) homok 

és virágföld különböző arányú keverékeként állított elő különböző kontrasztot. Ebben az 

esetben abszolút pontnak vehetjük, amikor a foltok közötti különbség 0, azaz amikor egy folt 

egyenlő térfogatszázalékban tartalmaz homokot és virágföldet. Maximális a kontraszt, ha a 

jó folt csak virágföldet, a rossz pedig csak homokot tartalmaz. A 6. fejezet tanulmányában is 

hasonló kitüntetett pontot feltételeztem. m = 0 mellett a jó és a rossz foltban is 0,5 a túlélés 

esélye (stratégiától függetlenül, mert a környezet homogén), míg m = 1 esetén egy 

dezintegrátor rametnek a túlélése a jó foltban 1, a rossz foltban pedig 0. Ez a módszerben 

definiált II-es környezet típus. 

Mivel az általam használt lineáris forráshasznosítási görbét is két folytonos paraméter 

írja le (egy egyenesnek két paramétere van), így végtelenül sok kontraszt definíció 

lehetséges. Figyelembe véve, hogy definíció szerint eg ≥ eb, és eg = eb, ha m = 0, valamint 

megtartva a maximális kontraszt jelentését (eg = 1 és eb = 0, ha m = 1), akkor kvalitatívan 

csak két másik kontraszt definíció létezik az eddig használt mellett. 

Az egyikben a homogén környezetben (m = 0) a foltokban a túlélés 1, a kontraszt 

növelése a rossz foltok minőségét rontja, de a jó folt minőségét nem változtatja (eg = 1 és eb 

= 1 - m). Ez a módszerben definiált III-as környezet. A másikban a homogén környezetben 

minden foltban a túlélés 0, a kontraszt növelése a jó folt minőségét javítja (eg = m és eb = 0). 

Ez a módszerben definiált IV-es környezet. 

A III-as és IV-es környezettípusban a 6.3. és 6.4. ábrán bemutatott szimulációkhoz 

hasonlóan minden ott is figyelembe vett paraméterkombináció mellett meghatároztam a 
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kompetíció kimenetelét. Az ábrák összehasonlításával arra voltam kíváncsi, hogy a II-es 

élőhely típusban kapott eredmények (6.3. és 6.4. ábra) melyik másik élőhely típushoz 

lesznek hasonlóbbak. Hipotézisem szerint a jó foltban forrást tartalmazó, III-as környezet 

lesz a hasonlatosabb, azaz a kompetíció kimenetelét nem annyira a foltok minősége közötti 

különbség, mindinkább a rossz foltok minősége szabja meg. 

A tanulmány eredményei még nincsenek publikálva. 

7.1. A modell paraméterei 

A modell paraméterei, a jó és rossz foltban levő forrás kivételével, megegyeznek a 6. 

fejezetben leírt paraméterekkel. A két új típusú élőhelyen ugyanazon 2260 

paraméterkombináció mellett vizsgáltam az Integrátorok és a Dezintegrátor versengését. 

7.2. Eredmények 

Az eredményeket a 7.1. és 7.2. ábra foglalja össze. A 7.1. ábrán a Fragmentum 

Integrátor és a Dezintegrátor kompetíciójának kimeneteleit, míg a 7.2. ábrán a Genet 

Integrátor és a Dezintegrátor kompetíciójának kimeneteleit láthatjuk. Először is 

megjegyezendő, hogy m = 1 esetén mindhárom környezet azonos (eg = 1 és eb = 0), így azok 

a részábrák a három esetben azonosak (6.3. ábra és 7.1.a-b ábra, valamint 6.4. ábra és 

7.2.a-b ábra). Először a 6.3. ábrát összehasonlítva a 7.1.a ábrával két különbség látható: a 

Cg = 0 esetén a III-as környezetben (7.1.a ábra) az együttélés régiói nagyobbak, és alacsony 

kontrasztnál nincs Mind meghal régió. Ezen régiókban a Dezintegrátor nyer a III-as 

környezetben. A 6.4. és 7.2.a ábrák összehasonlításából hasonló következtetéseket 

vonhatunk le, viszont a együttélési régió szélesedése / megjelenése csak nagy foltméretnél 

mutatkozik, és nagy foltméretnél megszűnt Mind meghal régiók helyén az Integrátor nyer. 

A IV-es környezetben viszont jelentős eltérések mutatkoznak a kompetíció 

kimenetelében a II-es és a III-as környezethez képest. Összehasonlítva a 7.1.a és b ábrát a 

legfeltűnőbb a Mind meghalt régiók kiterjedése, és látható továbbá, hogy magasabb változás 

gyakoriságnál az integrátor dominanciája megerősödik. Ugyanez látható a 7.2.a és b ábrák 

összehasonlításánál is. 
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a) 

 

b) 

 
7.1. ábra: Fragmentum Integrátor és Dezintegrátor közötti kompetíció kimenetelének összefoglalása 
különböző élőhelyeken. Jelölések megegyeznek a 6.3. ábráéval. a) III-as környezetben. b) IV-es környezetben. 
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a) 
 

 
 
b) 
 

 
 
7.2. ábra: Genet Integrátor és Dezintegrátor közötti kompetíció kimenetelének összefoglalása különböző 
élőhelyeken. Jelölések megegyeznek a 6.3. ábráéval. a) III-as környezetben. b) IV-es környezetben. 

0,1 0,95 0,1 0,95 0,1 0,95 0,1 0,95

0,1 0,95 0,1 0,95 0,1 0,95 0,1 0,95

0,1 0,95 0,1 0,95 0,1 0,95 0,1 0,95

0,1 0,95 0,1 0,95 0,1 0,95 0,1 0,95

0,1 0,95 0,1 0,95 0,1 0,95 0,1 0,95

0,50

K
on

tra
sz

t (
m

)

0,75

0,90

0,95

1,00

Jó folt gyakoriság (p )
V

ál
to

zá
s 

gy
ak

or
is

ág
a 

(C
g
)

Foltméret (s )
1 2 4 10

0 - 0 - 0 - 0 -

0 -0 -0 -0 -

0 - 0 -0 - 0 -

0 -

0 -0 -0 -

0 - 0 - 0 -

0,3 -

0.3 -

0,3 -

0,3 -

0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 -

0,3 -

0,3 -

0,3 -

0,3 -0,3 -0,3 -

0,3 -

0,3 - 0,3 -

0,3 -

0,3 - 0,3 -

0 -

0,3 -

0 - 0 -

e g  = 1
e b  = 1 - m

0,1 0,95 0,1 0,95 0,1 0,95 0,1 0,95

0,1 0,95 0,1 0,95 0,1 0,95 0,1 0,95

0,1 0,95 0,1 0,95 0,1 0,95 0,1 0,95
 

0,1 0,95 0,1 0,95 0,1 0,95 0,1 0,95

0,1 0,95 0,1 0,95 0,1 0,95 0,1 0,95

Jó folt gyakoriság (p )

Foltméret (s )
1 2 4 10

0 - 0 - 0 - 0 -

0 -0 -0 -0 -

0 - 0 -0 - 0 -

0 -

0 -0 -0 -0 -

0 - 0 - 0 -

0,3 -

0.3 -

0.3 -

0,3 -

0.3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 -

0,3 -

0,3 -

0,3 -

0,3 -0,3 -0,3 -

0,3 -

0,3 - 0,3 -

0,3 -

0,3 - 0,3 -

0 -

0,3 -

0,3 -

K
on

tra
sz

t (
m

)

V
ál

to
zá

s 
gy

ak
or

is
ág

a 
(C

g
)

0,3 -

0,50

0,75

0,90

0,95

1,00

e g  = m
e b  = 0



 81

7.3. Eredmények értékelése 

A korábbi fejezetben olyan környezetet szimuláltam, amelyben a kontraszt csökkentése 

párhuzamosan csökkentette a jó foltok minőségét és növelte a rossz foltokét. Ezen rövid 

tanulmányban ezen előfeltevés hatását vizsgáltam. Az eredmények alapján levonhatom azt a 

következtetés, hogy az eddig bemutatott kvalitatív képet nem változtatja meg, ha kontraszt 

definiálásánál a kötött pontot máshova helyezem (III-as környezetben az eg = 1; IV-es 

környezetben az eb = 0). 

A vizsgálat megmutatta, hogy a Dezintegrátor viselkedését jobban befolyásolja a rossz 

foltokban levő forrás mennyisége, mint a jó foltokban levő forrás mennyisége. Amennyiben 

van a rossz foltban forrás (eb > 0), akkor az eredmények hasonlóak, függetlenül a jó helyen 

levő forrás mennyiségétől. 

A jó helyen levő forrás mennyisége a Mind meghalt régiók kiterjedését befolyásolja, 

amely a III-as környezetben a legkisebb (eg = 1), a II-es környezetben közepes (eg = 0,5 + 

m/2) és a IV-es környezetben a legnagyobb (eg = m). Természetesen ez összefügg azzal, 

hogy a három környezettípusban a területek elméleti eltartó képessége különböző. 

A legszegényebb élőhelyen (IV-es) az integrátorok több paraméterkombináció mellett 

domináltak, ezzel is mutatva, hogy a nagyon tápanyagszegény és időben változó élőhelyeken 

a fiziológiai kapcsoltság előnyös. 
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8. Versengés sakktáblaszerű tájképeken 

Ebben a rövid tanulmányban olyan tájképeken vizsgálom a stratégiák 

populációdinamikáját és versengését, ami kísérletes körülmények között is megvalósítható. 

Sakktáblaszerű tájképet használtak Wijesinghe és Hutchings (1997, 1999) és Fransen és 

munkatársai (2001). Wijesinghe és Hutchings Glechoma hederacea klónokat használtak 

kísérleteikben, amelyek a mesterségesen előállított heterogén környezetben növekedhettek. 

Ez lényegében megfelel a stratégiák magukban való növekedésének. A G. hederacea 

integrátornak minősül (Hutchings és Price 1999). A populációdinamikai vizsgálatban 

sakktáblaszerű tájképen mutatom meg a foltméret (s) és a környezeti változás (C) hatását az 

egyensúlyi populációméretre. Foltméret hatását vizsgálta Wijesinghe és Hutchings (1997), 

így a szimulációm fő célja, hogy összevessem egy konkrét kísérlet eredményét a 

szimulációmmal. A változás gyakoriság hatásának eredménye pedig hipotézist nyújthat egy 

későbbi terepi kísérlet számára. 

Stratégiák versengését lehetne vizsgálni ilyen egyszerű környezetben, amennyiben elég 

hasonló, rokon fajokat találnánk, amelyek egyike integrátor a másikuk dezintegrátor. 

Egyedül a környezeti változást nem szimulálták még sakktáblaszerű tájképeken végzett 

kísérletekben, de ez sem megoldhatatlan. A foltok szelektív árnyékolása valószínűleg 

megoldható, csakúgy mint például az öntözés mintázatának változtatása. 

A tanulmány eredményei még nincsenek publikálva. 

8.1. A modell paraméterei 

Populáció méret: Sakktáblaszerű tájképen változtattam a foltméretet (s), ami 1, 2, 4 és 

10 lehetett és a környezetváltozás gyakoriságát (C), ami 0, 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3, 0,35 

és 0,4 lehetett. A szimulációk 20.000 időlépésig tartottak, amit követően a populáció méretet 

feljegyeztem. A populáció átlagos méretet 20 ismétlésből határoztam meg. 

Kompetíciós kimenetele: A szimulációkban sakktáblaszerű tájképeken változtattam a 

foltok méretét (s), ami 1, 2, 4 és 10 lehetett; a kontrasztot (m), ami 0,5, 0,75, 0,9, 0,95 és 1 

lehetett valamint a változás gyakoriságát (C), ami 0, 0,1, 0,25 és 1 lehetett. A jó és rossz 

foltban levő forrásmennyiség kapcsán az előző tanulmányban leírt mindhárom módozatot 

figyelembe vettem, azaz 

(II) 0,5
2g
me = +  és 0,5

2b
me = −  

(III) eg = 1 és eb = 1 - m 
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(IV) eg = m és eb = 0 

Kompetíciós vizsgálatokban Dezintegrátorral szemben néztem a Fragmentum Integrátor 

vagy a Genet Integrátor viselkedését. A futtatások maximálisan 40.000 időlépésig tartottak, a 

kompetíció kimenetelét 9 futtatás eredményéből határoztam meg. 

8.2. Eredmények 

A foltméret változtatására mindhárom stratégia máshogyan válaszolt (8.1. ábra). A 

Genet Integrátor teljesen kiátlagolta a környezet foltosságát, populációméretét nem 

befolyásolta a foltméret. A környezet elméleti 

eltartó képessége ezen tájképen K = 5000, amit 

a Genet Integrátor majdnem elért. A 

Fragmentum Integrátor a legfinomabban 

szemcsézett (s = 1) környezetben nem tudott 

terjedni és túlélni. Csak magasabb foltméretnél 

tudta kihasználni a környezet eltartó képességét, 

akkor viszont jobban, mint a Genet Integrátor. 

A Dezintegrátor számára a sakktáblaszerű 

elrendezés rendkívül kedvezőtlen, és csak akkor 

tud viszonylag nagy populációméret elérni, ha a 

foltok elég nagyok. Még s = 10-nél is az eltartó 

képesség tört részét éri el populációmérete. 

Az időbeli heterogenitást az integrátorok teljesen pufferezik (8.2. ábra). A 

Dezintegrátor populációmérete folyamatosan nő az időbeli változás növekedésével. Az 

integrátorok populációmérete azonos és a változás gyakoriság növekedésével nem változik. 

A Dezintegrátor populációmérete meghaladja az Integrátorok populációméretét, ha a C > 0,5. 

A 8.3. ábra foglalja össze a kompetíció kimenetelét. Jól látszik, hogy az időbeli változás 

gyakoriságának növelésével az integráció előnye növekszik. Abban a szélsőséges esetben, ha 

egy folt minősége minden időlépésben az ellenkezőjére vált (C = 1, utolsó oszlop) csak 

Integrátorok tudnak megmaradni. Amennyiben a rossz foltokban nincs forrás, úgy a 

környezet legkisebb változása is az integrátor győzelmét hozza (lásd első és negyedik sor 

részábrái, továbbá minden részábra alsó sorát). 
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8.1. ábra: Átlagos populációméret
(függőleges tengely) különböző foltméretnél 
(s) (vízszintes tengely). Tömör fekete kör: 
Dezintegrátor, üres négyzet: Fragmentum 
Integrátor, üres háromszög: Genet Integrátor. A 
kontraszt maximális (m = 1), a környezet 
időben nem változik (C = 0). 
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Az Integrátorok nyernek a legtöbb finoman szemcsézett élőhelyen (s = 1), kivéve, ha a 

jó foltok a lehető legjobbak és a rossz foltokban is relatíve sok forrás van (eg = 1, eb = 1-m). 

Ezzel szemben a nagyobb foltméret a Dezintegrátoroknak kedvez. 

A maximális kontraszt – illetve az ezzel 

együtt járó lakhatatlan rossz foltok – az 

Integrációnak kedvezett. A kontraszt legkisebb 

csökkentése is általában megváltoztatta a 

kompetíció kimenetelét, azonban a kontraszt 

további csökkentése az esetek többségében nem 

okozott további változást (az egyes részábrákon 

belüli oszlopokban az első négy négyzet 

általában azonos kimenetelt mutat). Ahol nem 

ezt tapasztaljuk ott a kontraszt csökkenésével 

romlik a környezet, és mindkét stratégia kihal 

(első és harmadik sor részábrái), vagy a rossz 

foltok minőségének javulásával a Dezintegrátor 

kezd dominálni (például a 8.3.b ábra második sorának harmadik részábráján).  

Összehasonlítva a jó és rossz foltok forrástartalmának és a kontrasztnak a három 

figyelembe vett összefüggését láthatjuk, hogy amikor volt valamennyi forrás a rossz 

foltokban, akkor a kompetíció kimenetele hasonló volt (vö. a második és a harmadik sor 

részábráit, valamint az ötödik és hatodik sor részábrát). Tehát az esetek többségében 

fontosabb a rossz folt minősége a kompetíció kimenetelének meghatározásában. Érdekes 

azonban, hogy s = 1 esetén a kompetíció kimenetele szempontjából jobban hasonlít 

egymásra az a környezet, amiben a jó és rossz foltok minősége szimmetrikusan változik a 

kontraszttal és az, amelyben a rossz folt mindig 0 egység forrást tartalmaz. Ez főleg a 8.3.b 

ábrán látható, mert ha nincs forrás a jó foltban, akkor ilyen esetben a Fragmentum Integrátor 

és a Dezintegrátor kihal. Azaz finoman szemcsézett élőhelyen a Dezintegrátor 

dominanciájának egyik fontos meghatározója a minél jobb minőségű jó folt és a forrást 

tartalmazó rossz folt. Bármelyik megszüntetése az integrációnak kedvez. 
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8.2. ábra: Átlagos populációméret
(függőleges tengely) különböző változás 
gyakoriságnál (s) (vízszintes tengely). A 
jelölések megegyeznek a 8.1. ábra jelöléseivel. 
A kontraszt m = 0,9, így a rossz foltban eb = 
0,05, a jó foltban eg = 0,95 egység forrás van. A 
foltméret, s = 1. 
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a.
1 2 4 10 1 2 4 10 1 2 4 10 1 2 4 10

0,50 0,50 0,50 0,50
0,75 0,75 0,75 0,75
0,90 0,90 0,90 0,90
0,95 0,95 0,95 0,95
1,00 1,00 1,00 1,00

1 2 4 10 1 2 4 10 1 2 4 10 1 2 4 10
0,50 0,50 0,50 0,50
0,75 0,75 0,75 0,75
0,90 0,90 0,90 0,90
0,95 0,95 0,95 0,95
1,00 1,00 1,00 1,00

1 2 4 10 1 2 4 10 1 2 4 10 1 2 4 10
0,50 0,50 0,50 0,50
0,75 0,75 0,75 0,75
0,90 0,90 0,90 0,90
0,95 0,95 0,95 0,95
1,00 1,00 1,00 1,00

b.
1 2 4 10 1 2 4 10 1 2 4 10 1 2 4 10

0,50 0,50 0,50 0,50
0,75 0,75 0,75 0,75
0,90 0,90 0,90 0,90
0,95 0,95 0,95 0,95
1,00 1,00 1,00 1,00

1 2 4 10 1 2 4 10 1 2 4 10 1 2 4 10
0,50 0,50 0,50 0,50
0,75 0,75 0,75 0,75
0,90 0,90 0,90 0,90
0,95 0,95 0,95 0,95
1,00 1,00 1,00 1,00

1 2 4 10 1 2 4 10 1 2 4 10 1 2 4 10
0,50 0,50 0,50 0,50
0,75 0,75 0,75 0,75
0,90 0,90 0,90 0,90
0,95 0,95 0,95 0,95
1,00 1,00 1,00 1,00

e g  = 1

e b  = 1-m

e g  = 0,5+m /2

e b  = 0,5-m /2

e g  = m

e b  = 0

e g  = 1

e b  = 1-m

e g  = 0,5+m /2

e b  = 0,5-m /2

e g  = m
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Változás gyakorisága (C )
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Foltméret (s )

K
on

tra
sz

t (
m

)

Fragm
entum

 Integrátor és 
D

ezintegrátor
G

enet Integrátor és D
ezintegrátor

 
8.3. ábra: Kompetíció kimenetele különböző sakktáblaszerű környezetben. Áthúzott négyzetek: Mind 
meghal, fekete: Dezintegrátor nyer, fehér: Integrátor nyer, szürke: Hosszú távú együttélés. Négy környezeti 
paramétert változtattam: minden részábra vízszintes tengelye mentén s, függőleges tengelye mentén m változik. 
A sorok mentén a jó és rossz foltokban levő forrás mennyisége, az oszlopok mentén C változik. a) Fragmentum 
Integrátor és Dezintegrátor kompetíciója. b) Genet Integrátor és Dezintegrátor kompetíciója. 
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A két integrátor stratégia tekintetében két jelenségre hívnám fel a figyelmet. Először is a 

Genet Integrátor több élőhelyen életképes, mint a Fragmentum Integrátor (vagy akár a 

Dezintegrátor). Gyakran változó foltmintázat és lakhatatlan rossz folt mellett a Genet 

Integrátor túlél (vö. az utolsó oszlop ábráit a két integrátor stratégia tekintetében), de a többi 

stratégia nem. Ugyanez igaz a finoman szemcsézett (s = 1), időben változatlan, maximális 

kontrasztú környezetre (első oszlop részábráinak bal alsó sarka). Konstans környezetben, 

amikor a kontraszt csökkentésével a jó folt minősége javul (eg = 1, eb = 1-m) nagyobb 

foltméretnél (s = 4 vagy 10) a Fragmentum Integrátor képes együtt élni a Dezintegrátorral, 

míg a Genet Integrátor nem. 

8.3. Eredmények értékelése 

A környezet speciális szerkezetének (minden jó foltot rossz foltok vesznek körül, és 

viszont) két hatása van a terjedésre, ami nagyban eltér a perkolációs tájképeken 

tapasztaltakról. Először is perkoláció nem lehetséges (nincs szomszédos jó folt, amibe 

terjedhetne a populáció). Így ha a rossz foltokban nem tud túlélni a Dezintegrátor, úgy csak 

azokat a foltokat tudja uralni, amelyekben magról megtelepedett. Ezért tapasztalunk 

növekedést a Dezintegrátor populációméretében, ha a foltméret nő (8.1. ábra), valamint 

ezért tapasztalunk együttélést a kompetíciós vizsgálatban, ha m = 1, s > 1 és a forrásmintázat 

nem változik (C = 0). Ha a mintázat a klonális növekedés távolságának megfelelő skáláján 

foltos, azaz s = 1, akkor egy jó helyen levő ramet minden utódja rossz helyre kerül, azaz a 

Dezintegrátor semmiképpen nem tud terjedni. Az integrátorok viszont a rossz helyeken levő 

rametek eltartásával, és a környezet heterogenitásának kiátlagolásával sikeresen elterjednek 

az élőhelyen (8.1. ábra). Wijesinghe és Hutchings (1997) azt találták, hogy a foltméret 

csökkenésével a klón tömege és a rametek száma is csökken. Eredményeim (8.1. ábra) azt 

mutatják, hogy a kis IFE-vel rendelkező Fragmentum Integrátor viselkedése is hasonló. A 

Fragmentum Integrátor nem olyan sikeres a környezet kiátlagolásában, mint a Genet 

Integrátor. A sakktábla szélsőségesen szegregált mintázatát csak nagy méretű IFE tudja 

hatékonyan kiátlagolni. 

 A foltmintázat szerkezetének második hatása, hogy a következő jó folt soha sincs túl 

messze. Ugyanis a jó foltok sarkai érintkeznek, így modellemben két lépéssel egyik jó 

foltból a másikba át lehet jutni. Nagyobb foltméretnél ezt csak ritkábban kell megtennie egy 

klónnak, a jó foltokon akadály nélkül terjedhet. Ahol a rossz foltokban is jó eséllyel túlélnek 



 87

a fiziológiailag független rametek (tipikusan a 8.3. ábra harmadik és hatodik sorának ábrái) 

ott általában a Dezintegrátor nyer. 

A legfinomabban szemcsézett mintázat rendkívül hátrányos a Dezintegrátornak, ugyanis 

a jó helyeket csak rossz helyekről érheti el. A jó helyekért folytatott lokális kompetícióban a 

Dezintegrátor kompetíciós ereje mindig kisebb, mint egy olyan integrált fiziológiai 

egységének, amelynek egyes rametjei jó helyen vannak. Tehát egy dezintegrátor ramet 

nehezebben kolonizálja a jó helyeket, és a rossz helyeken való túlélésében nem segítik a jó 

helyeken levő klóntársai. Mindazonáltal s = 1 mellett is nyerhet a Dezintegrátor, ha a jó 

foltokban túlélése garantált, így bár a jó foltokért kisebb valószínűséggel verseng, de 

amelyekben megtelepedett azokat a végtelenségig birtokolja is (a valóságban természetesen 

ilyen nincs). 

A környezet változásának jótékony hatása van a terjedésre (8.2. ábra), ami szintén a 

környezet speciális szerkezetére vezethető vissza. Itt nem hidak képződnek a jó foltok között, 

mint ahogy azt a 6. fejezet tanulmányában feltételeztem. Egy jó helyen levő dezintegrátor 

anyaramet rossz helyekre szül, a rossz helyeken levő új rametek bizonyos valószínűséggel 

túlélnek, ha a rossz foltok nem lakhattalanok. A populáció stabilitására és terjedésére 

jótékony hatással van, ha az új rametek mikrokörnyezete jóvá változik. C > 0,5-nél a 

változás események időben pozitívan autókorreláltak, azért tapasztaljuk, hogy a 

Dezintegrátor populáció mérete növekszik, sőt túlnövi az Integrátorok populációméretét. A 

Dezintegrátor nagyobb populációméretet érhet el az Integrátoroknál gyakran változó 

élőhelyen, de onnan az Integrátorok kiszorítják (8.3. ábra utolsó oszlopának részábrái). 

Nagyobb foltméretnél a jó foltokból az Integrátorokat kiszorítja a Dezintegrátor, és 

mivel a változás túléléséhez elég egy pár ramet a rossz foltban lenni, így a Dezintegrátor 

dominanciáját tapasztaljuk ha a rossz foltok nem lakhattalanok. Természetesen, ha a változás 

gyakorisága megegyezik az új generáció megtelepedésének idejével, akkor nincs idő a jó folt 

teljes betöltésére, mielőtt az megint rosszá válik. 
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9. A klonális integráció evolúciója 

9.1. Bevezetés 

A klonális növekedés képessége és megléte esetén a fiziológiai integráció mértéke is 

jelentősen változhat akár egy nemzettségen belül is. A klonalitás egyszerre ősi és levezetett 

bélyeg. A klonális növekedés képességével, azaz potenciális függetlenné váló modulok, 

ismétlődő, vegetatív produkciója (Harper 1985), a legősibb növényi szervezetek, az algák is 

rendelkeznek (Callado-Vides 2002). Az első szárazföldi növények (Rhyniopsida) és az 

alacsonyabb rendű növényi taxonok (Lycopsida, Equisetopsida és Filicopsida (Mogie és 

Hutchings 1990), valamint más leszármazási vonalon a Bryopsida (During 1990)) klonálisak. 

A nyitvatermők között a klonális növekedés megléte nagyon ritka. A zárvatermők között a 

klonális növekedés jellemzőbb az egyszikűekre, minta kétszikűekre (Mogie és Hutchings 

1990). Törzsfakutatások azt mutatják, hogy a klonalitás a törzsfa legkülönbözőbb ágain 

többször újra megjelent (lásd például van Groenendael et al. 1996 tanulmányában a 2. ábrát). 

Az a nem klonális – klonális átmenet evolúciósan valószínűleg nem nehéz átmenet, 

lehetséges fiziológiai hátteréről lásd bővebben Sashs (2002). 

A bevezetőben számos példát mutattam, hogy a fajok egymás között mennyire 

eltérhetnek a fiziológiai kapcsolat időtartaméban, a tápanyagosztás mértékében és/vagy a 

transzportrendszer mintázatában. Egy nemzetségen belül is találhatunk nem klonális, 

dezintegrátor és integrátor fajokat (Uvularia puberula: nem klonális; U. sessilifolia: 

integrátor; U. perfoliata: dezintegrátor. Wijesinghe és Whigham 2001). 

Egy fajon belül fiziológiai integráció mértéke tekintetében különbséget először Alpert 

(1999a) írt le. Fragaria chiloensis egy tengerparti mezőn és egy homokdűnén élő 

populációjának rametjeit hasonlította össze mesterségesen előállított heterogén 

fényviszonyok között. Hipotézisével összhangban azt tapasztalta, hogy a heterogénebb 

homokdűnéken élő populáció nagyobb mennyiségű tápanyagot osztott rametjei között 

(kevesebbet tartott meg a jó helyen lévő ramet). Ennek a kísérletnek egy újabb 

megvalósításában (Alpert et al. 2003) egy sokat osztó, egy közepesen osztó és egy 

kevesebbet osztó genotípust hasonlított össze. A modellezett heterogén környezetben a két 

többet osztó genotípus biomasszája szignifikánsan magasabb volt a keveset osztóénál, tehát 

ilyen környezetben a több tápanyag osztása szelektíven előnyös. Nem volt azonban 

szignifikáns különbség a sokat és közepesen osztó genotípusok biomasszája között. 
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 Van Kleunen és munkatársai (van Kleunen et al. 2000) hasonló kísérletben, Ranunculus 

reptans különböző genotípusaira azt találták, hogy azok szignifikánsan különböznek a 

kapcsoló struktúrák megtartásának hosszában. Lötscher és Hay (1997) különbséget talált a 

tápanyagtranszport mintázatában Trifolium repens populációk között. A szegényesebb 

legelőn élő rametek heterogén foszfor kezelésben lényegesen több foszfort transzportáltak 

bazipetálisan, mint a gazdagabb élőhelyről származó másik genotípus (amely alig 

transzportált bazipetálisan). 

Az ökológiai tanulmányaimban a fiziológiai integráció tekintetében szélsőséges 

stratégiák viselkedését hasonlítottam össze. A kompetíció kimenetele egyben mutatja az 

evolúciós változások irányát is, ahol a dezintegrátor nyer ott dezintegrátor jellegű növények 

evolválódását várom, ahol az integrátor ott integrátorokét. A természetben azonban sem a 

dezintegrátorok, sem az integrátorok nem olyan szélsőségesek, mint modelljeimben. Egy 

evolúciós tanulmány keretében vizsgáltam, hogy egyes környezetekben milyen fokú 

tápanyagosztás az optimális. Az evolúciós vizsgálatot témavezetőmmel, Oborny Beátával, és 

az Adaptív Dinamika Hálózat egyes tagjaival – Ulf Dieckmann, Meszéna Géza és Mágori 

Krisztián – együttműködve végezzük. A bemutatandó tanulmányhoz hasonló modellt 

vizsgáltak Mágori és munkatársai (2002). 

9.2. Módszer 

A módszer nagyban megegyezik az ökológiai modellekben használttal. A populáció 

dinamika és környezet definíciója megegyezik. Az evolúciós modellbe két új elemet kellett 

bevezetni: (1) az evolúciós változót (a közösbe adott forrás százaléka és ennek hatása a 

forrásellátottságra), és (2) a mutáns megjelenésének módját. 

9.2.1. Forrásosztás 
Legyen az evolúciós változó a lokálisan felvett forrás azon százaléka (u), amelyet az 

egyes növények megosztanak a többiekkel (integráció foka). Feltettem, hogy ez a fenotipikus 

jelleg örökölhető. Feltettem továbbá, hogy a Genet Integrátorhoz hasonlóan az egész genet 

rametjei között osztódik el a forrás. Ennek megfelelően egy olyan esetben, amelyben f 

rametből álló klón fg darab rametje jó helyen van, és a rossz foltokban eb, a jókban eg 

egységnyi forrás van, egy jó helyen levő ramet forrásellátottsága 

( ) ( )
1 g g b g

g g

u e f u e f f
r u e

f
⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ −

= − ⋅ + , (9.1) 

egy rossz helyen levő rameté pedig 
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( ) ( )
1 g g b g

b b

u e f u e f f
r u e

f
⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ −

= − ⋅ + . (9.2) 

Az összegek második tagja az egyes rametek által a közösbe adott forrás egy rametre eső 

része. Az ökológiai modellben az integrátor stratégiánál u = 1, a dezinterátornál u = 0. Az 

evolúciós változó a modellben folytonosan változhatott 0 és 1 között. Minden klónban 

számon tartottam a hozzá tartozó rameteket, és az adott fenotípusra jellemző integráció fokot 

(u). 

9.2.2. Mutáns megjelenése 
Minden időlépésben 10 mutáns megjelenésére volt lehetőség. Minden potenciális 

mutáns esetén vettem egy véletlenül kiválasztott helyet és az egyik szomszédját. Ha a 

kiválasztott helyen volt ramet, akkor az potenciális szülőjévé válhatott egy új klónnak. Az új 

klón csak akkor telepedhetett meg, ha a véletlenszerűen kiválasztott szomszédos hely üres, jó 

hely. Az új klón integráció foka (uú) a szülő klón integráció foka (usz) plusz egy 0 várható 

értékű, σ = 0,1 szórású normális eloszlásból vett véletlen szám. Az új forrásosztás százalék 

természetesen nem lehet kisebb 0-nál és nagyobb 1-nél. 

Bár potenciálisan sok mutánst megjelenésére volt lehetőség, a megtelepedés erős 

denzitásfüggése miatt azonban a sikeresen megtelepedő (egyáltalán megjelenő) mutánsok 

száma alacsony. Mivel a mutánsok szülői véletlenül kiválasztott helyen levő rametek, így a 

területen jellemzően jelen levő fenotípusnak nagyobb esélye van mutáns utódokat létrehozni, 

mint a ritkább fenotípusnak. Az új mutáns közvetlenül a szülő mellé helyezése nem klonális 

szaporodást és így nem szomatikus mutációt (Klekowski 1997) jelent a modellben. Szexuális 

szaporodást feltételeztem (az egyszerűség kedvéért csak egy szülő kellett hozzá), s a magok 

csak a közelbe terjedhettek. Ez utóbbi feltevés fontos volt, mert tudjuk, hogy a dezintegrátor 

stratégiák erősen terjedés limitáltak. Hosszabb távú terjedést feltételezve a mutáció egyben 

terjedést is jelentene. 

9.2.3. Heterogén környezet 
A környezetet megegyezik az 5. fejezet tanulmányában használttal: egy finoman 

szemcsézett (s = 1), maximális kontrasztú (m = 1) perkoláció tájkép, amelyen a jó foltokban 

nincs többletforrás (eg = 1, eb = 0). A környezetnek két paraméterét a jó folt gyakoriságot (p) 

és a környezeti változás gyakoriságát (Cg) változtattam. 
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9.2.4. A modell paraméterei 
Minden szimuláció elején 100 darab u = 0,5 forrásosztású genetet helyeztem 

véletlenszerűen a területre. A genetek 1000 időlépésig fejlődhettek, ami elég idő a területen 

való elterjedésre. Mutánsok csak ezt követően jelenhettek meg az élőhelyen (tehát a 

mutánsok egy megtelepedett közösségbe születtek). A szimulációt addig futtattam, míg 

1.000.000 időlépésig nem tapasztaltam változást a domináns fenotípusban. Minden 

paraméterkombinációra egy futtatást végeztem. 

A hosszú futási idők miatt a paraméterteret durvábban osztottam fel, mint korábbi 

tanulmányaimban. A jó folt gyakoriság (p) 0,4 és 0,9 között változott tizedenként. A nagyon 

forrásszegény élőhelyeken nagy környezeti változás mellett a populációk az ökológiai 

modellben kihaltak, így az p < 0,4 paraméter értékeket kihagytam a szimulációkból. 

A környezeti változást 

C = Cg + Cb (9.3) 

származtatott változóval érdemes mérni (Mágori et al. 2002). A 2.2 egyenlet 

figyelembevételével C-ből a modellben konkrétan használt két változó meghatározható. 

( )1gC p C= − ⋅  (9.4) 

bC p C= ⋅  (9.5) 

C 0 és 2 között vehet fel értékeket. C < 1 esetén az azonos minőségű foltok időben 

pozitívan autókorreláltak, azaz a következő időlépésben nagy valószínűséggel a folt 

minősége nem változik. C > 1 esetén viszont a folt minősége nagyobb valószínűséggel 

változik meg az időlépések között. A C = 1 esetén a foltok változása időben véletlenszerű. C 

0,1 és 2 között tizedenként vehetett fel értékeket. Mivel sem Cg, sem Cb nem lehet 1-nél 

nagyobb. Így ha 2
10 ≤≤ p , akkor C [ ])1/(1,0 p−  intervallumon belül lehet, míg, ha 

12
1 ≤≤ p  akkor az intervallum [ ]p/1,0 . 

9.3. Eredmények 

Az evolúciónak háromfajta kimenete lehetett: dezintegrátor (u = 0), integrátor (u = 1) és 

részleges integrátor (0 < u < 1). Ez utóbbi kimenet újdonság, és demonstrálja, hogy egyes 

esetekben érdemes a felvett tápanyagot megosztani, de csak egy részét. Ahol a teljes 

dezintegrálódás az evolúció végállapota, ott a dezintegrátorok gyorsan kiszorítják a többi 

stratégiát, a dezintegráció gyorsan fixálódik a populációban (9.1.a ábra). Amennyiben egy 
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részleges integráció fokú fenotípus az optimális, az lassabban stabilizálódik (9.1.b ábra), 

míg a leglassabb a teljes integráció 

evolúciója (9.1.c ábra). 

A 9.2. ábra színkóddal mutatja az 

egyes környezetekben az optimális 

stratégia integráció fokát. Látható, 

hogy a C = 1 vonal felett kizárólag 

integrátor stratégiájúak (u ≥ 0,99) az 

egyeduralkodók. E vonal alatt egy a 

kis p értékek felé szélesedő régióban 

részleges integrátor stratégiákat az 

optimálisak. A kevésbé változó és 

több jó folttal jellemezhető területeken 

a dezintegráció előnyösebb. 

Tanulmányukban hasonló eredményre jutottak Mágori és munkatársai (2002). 

9.4. Eredmények értékelése 

Az eredmények azt mutatják, hogy egyes esetekben nem szükséges szélsőségesen 

dezintegrálódni, vagy a teljes forrásmennyiséget megosztani. A 6.3 ábra bal alsó 

részábrájával összehasonlítva az eredményeket (természetesen csak ahol lehet, az ökológiai 

modellben a változás gyakoriságok alacsonyabbak voltak) azt látjuk, hogy ahol a 

dezintegrátor nyert az ökológiai modellben, ott az evolúciós modellben is dezintegrátor 

jellegű stratégia az optimális (jobbrészt u = 0, esetenként u < 0,1). Ahol az integrátor nyert a 

kompetícióban, ott az evolúciósan optimális stratégia vagy egy részleges integrátor (C < 1) 

vagy teljes integrátor (C > 1). A modellezett élőhelyen a rossz foltok lakhatatlanok. 

Részleges integráció esetén a jó foltban levő rametek túlélése nagyobb, s mivel a jó foltok 

hosszabb ideig vannak jelen (időben autókorreláltak), így érdemes a rameteknek ott 

megmaradniuk. Viszont a részleges integráció révén a rossz helyekre kerülő rameteknek is 

van esélyük a túlélésre, ez egyrészről segíti a klón terjedését (vö. 5. fejezet tanulmányával), 

illetve a rossz helyek jóvá változhatnak, és így a rossz helyre szült rametek 

forrásexportálókká válhatnak. Amikor a környezet időben negatívan korrelált, akkor a foltok 

minősége nagy valószínűséggel megváltozik és az addig jó helyen levő ramet rossz helyre 

kerül, és fordítva. Mivel ez változás gyakori, így nem érdemes a jó helyek levőket nagyobb 
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9.1. ábra: Az evolúció lefutás a fenotípustérben. A 
vízszintes tengely mentén az idő változik, minden képpont 
10.000 időlépésnek felel meg. A függőleges tengelyen az 
integráció foka (u) van feltüntetve. A 0-1 intervallumon 
folytonos változót 0,02-es részintervallumokra osztottam. 
Egy képpont fekete, ha van olyan ramet a területen, 
amelynek fenotípusa az adott részintervallumba esik. Az 
ábrák tipikus lefutásait mutatják az evolúciónak a 
fenotípustérben. (a) Dezintegráció az optimális. (b) 
Részleges integráció az optimális. (c) Teljes integráció az 
optimális. 
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valószínűséggel megtartani, mert később úgyis eltartásra szorulnak. Viszont a rossz helyen 

levő rametek nagy valószínűséggel forrásexportálóvá válnak, és eltarthatják azokat a 

rameteket, amelyek az előző lépésben még őket tartották el. 

 

 
9.2. ábra: Az optimális integráció fok a környezeti paraméterek 
függvényében. Minden négyzet egy paraméterkombinációra az 
integráció fok (u) optimális értékét jelöli színkóddal. A színkód az 
ábra bal oldalán található, a sötétebb négyzetek jobban integrált, a 
világosabbak alacsonyabb integráció fokot jelölnek. A vízszintes 
tengely mentén a jó folt gyakoriság (p), a függőleges tengely mentén a 
változás gyakoriság (Cg+Cb) van feltüntetve. A két íves lefutású 
folytonos vonal határolja a paramétertér azon részét, ami 
megvalósítható. A C = 1-nél futó egyenes vonal referenciaként 
szerepel. (az ábra felépítése Mágori et al. 2002 alapján) 
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10. Eredmények áttekintéses 

Értekezésemben bemutatott tanulmányok tárgya a klonális integráció ökológiája és 

evolúciója térben és időben heterogén környezetben. Arra kerestem a választ, hogy milyen 

környezetben érdemes a klón tagjainak fiziológiailag integráltnak maradni, illetve mikor 

előnyösebb függetlenné válni. 

Az első tanulmányban (4. fejezet) feltételeztem, hogy a jó foltokban többletforrás van, 

azaz olyan forráskoncentráció, ami több mint amit egy ramet a saját növekedésére tud 

fordítani. A klonális integráció révén ezt a többletforrást az integrátorok a rossz helyen levő 

rametek eltartására tudják fordítani. Az integrátorok így el tudnak tartani egy bizonyos 

számú rossz helyen levő rametet, anélkül, hogy a klón egészének túlélése csökkenne. Az 

integrátor rametek a halálozás kockázatát egymás között megosztják (mindenki egyenlő 

mértékben viseli, Eriksson és Jerling 1990). Ahogy a jó helyen levő többlet mértéke csökken 

(akár a terület forrásgazdagságának (h) csökkenésével, akár mert több foltba van szétosztva 

ugyanannyi forrás (nagyobb p)), úgy egyre érdemesebb a halálozás kockázatát elosztani 

(mindenki külön viseli, Eriksson és Jerling 1990). Ha egy hely csak egy ramet számára 

elegendő forrást tartalmaz, akkor többnyire nem érdemes az amúgy is szűkös forrásból még 

adni is. A genet túlélését az növeli, ha a klón fragmentálódik, és csak jó helyen levő rametek 

maradnak meg. 

Egy jó helyen egy dezintegrátor mindig legalább olyan jól teljesít, mint egy integrátor. 

Az integrátort, ha túl sok rossz helyen levő rametet tart el, akkor a dezintegrátor sikeresen 

kiszorítja a jó foltokból. Ennek ellenére egyes élőhely típusokban az integrátor dominál. A 5-

8. fejezetben bemutatott tanulmányokban nem feltételeztem többletforrást a jó helyeken, 

azaz egyetlen rossz helyen levő ramet eltartása is csökkentette az egész genet túlélését. A 

vizsgált modellek az integráció számára a legrosszabb körülményeket feltételezték. Az 

integráció előnyei közül sem az új rametek jobb megtelepedési esélyét, sem a raktározás 

előnyeit nem vettem figyelembe. A jó helyeken levő forrás maximum egy rametnek volt 

elegendő, amely esetben általában érdemes dezintegrálódni. Ezen modellekben azt 

vizsgáltam, hogy mikor elkerülhetetlen a fiziológiai integráció, avagy miért érdemes a rossz 

helyen levőket eltartani? 

Az eredmények alapján a foltok térbeli és/vagy időbeli szegregáltsága fontos 

meghatározója az integráció szükségességének. Kotliar és Wiens (1990) szerint a 

heterogenitást a kontraszttal és az aggregációval határozhatjuk meg. A 2. fejezetben az 

aggregációt, mint mintázat egyik jellemzőjét úgy definiáltam, mint a foltméret skáláján a 
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foltok autókorrelációját. Az elemi skálán egy s > 1 foltmérettel jellemezhető környezetben a 

helyek minősége pozitívan autókorrelált. Ugyanígy egy nagyobb jó folt gyakoriságú 

élőhelyen a növény szomszédságában nagyobb valószínűséggel van jó hely, mint egy 

alacsonyabb jó folt gyakoriságú élőhelyen. Tehát általánosan a 2. fejezetben vett értelemben 

vett jó folt gyakoriság, foltméret és aggregáció, mind a Kotliar és Wiens munkájában vett 

értelemben a környezett aggregáltságát változtatják. 

Az 5. fejezetben bemutatott tanulmány rámutat, hogy a jó folthalmazok izoláltsága 

következtében a dezintegrátor terjedése korlátozott. Mivel a rossz helyeken nem tud megélni 

egy magában álló ramet, így az új foltok kolonizálásához elengedhetetlen az integráció. A 

folthalmazok izoláltságát a dezintegrátor számára megszünteti a jó foltok számának 

növekedése, a környezet kismértékű fluktuálása vagy a rossz foltok minőségének javulása 

(lásd 6. fejezet). Mindezek természetesen a dezintegrátor dominanciájához vezettek. 

A foltméret növelése a növény szemszögéből erősen növeli a mintázat 

autókorreláltságát. Érdekes megfigyelni, hogy egy kis eltérés a véletlenszerű jó folt 

találkozási valószínűségtől (s = 1) már előnyt jelentett a dezintegráció számára. Olyan kicsi 

foltméretnél, mint az s = 4 már előnyös volt fiziológiailag függetlenné válni (lásd a 4.1. vagy 

4.4. ábrát). Még a foltméret skáláján teljesen szegregált foltmintázat esetén (8. fejezet) is a 

foltméret növelése a dezintegrátorok dominanciáját eredményezte (8.3. ábra).  

Terepen megfigyelték, hogy még falanx növekedési formájú növényeknél is gyakori a 

függetlenedés (Wilhalm 1995). Figyelembe véve a természetben található ramet – ramet 

távolságokat (Tamm et al. 2002) a pl. s = 4 még minding centiméteres esetleg deciméteres 

nagyságrendű foltokat jelent. Nem magától érthető, hogy miért érdemes egy szorosan 

egymás mellett növő ramet rendszert kisebb részekre bontani, ahol a szomszédos rametek 

egy klónhoz tartoznak és valószínűleg hasonló mikrokörnyezetben élnek. Az eredmények 

nem adnak általános magyarázatot a jelenségre, de rámutatnak, hogy a környezeti feltételek 

erős autókorrelációja nem egy erős érv a dezintegráció ellen (Kun és Oborny 2003). Sőt, a 

magas autókorreláció a dezintegrációt részesítheti előnyben. 

A foltok minősége időben is lehet szegregált vagy aggregált. Ha a környezet konstans, 

akkor időben teljesen aggregált a mintázat, hisz a folt minősége nem változik. Ahogy az 

időbeli változás növekszik, úgy egyre inkább szegregált a mintázat, egyre valószínűbb, hogy 

a folt minősége megváltozik, és egyre gyakrabban változik meg. Az időben negatívan 

korrelált foltmintázat az integrátorok dominanciáját eredményezte (lásd például a 9. 

fejezetben bemutatott evolúciós tanulmányban). A térbeli és az időbeli aggregáció érdekesen 

komplex viszonyban van egymással. Egy kismértékű fluktuáció segíti a dezintegrátor 
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terjedését (6.1.d ábra), mivel a megjelenő jó helyek „hidakat” képezhetnek két, különben 

izolált folthalmaz között. Azaz a környezeti változás a populáció számára megszűntetheti a 

folthalmazok térbeli izoláltságát. Tehát az alacsony jó folt gyakoriságból eredő szegregációt 

megszűntetheti a környezeti változás. Viszont a nagy foltmérettel együtt járó térbeli 

autókorreláció dezintegrátorok számára előnyös hatását a környezeti változás megszűnteti. 

Mivel a dezintegrátorok jobban kötődnek a jó foltokhoz, így halálozási rátájukat is jobban 

növeli a jó foltok eltűnése. Valamint a rosszá váló nagy foltból csak több generáció alatt tud 

„kijutni” egy a folt közepén levő dezintegrátor klón. Amennyiben a jó foltok különben sem 

gyakoriak, akkor a legközelebbi jó folt is nagyon messze lehet. Ezért tapasztaljuk az 

integrátorok dominanciáját nagy foltméretnél és változó környezetben (6.3. és 6.4. ábra).  

Az integráció egyik érdekes hatása, hogy klón különböző tagjai által érzékelt foltok 

minőségét kiegyenlíti a klónon belül. Ezt a jelenséget több kísérletben bemutatták (Pitelka és 

Ashmun 1985, Schmid és Bazzaz 1987, 1991, Birch és Hutchings 1994, Wijesinghe és 

Handel 1994, Alpert 1996, Stuefer et al. 1996, Hutchings és Wijesinghe 1997, Marshall és 

Price 1997, Wijesinghe és Hutchings 1997; további referenciák találhatók Jónsdóttir és 

Watson 1997 szemléjében, vagy Eriksson és Jerling 1990 vagy Kelly 1995 tanulmányában). 

Az integrált klónok a térbeli heterogenitást nagyobb skálán érzéklik, mint az egyedülálló 

rametek (vö. Stuefer 1996). Ennek skálája az integrált fiziológiai egység méretétől függ. A 

környezeti változás tekintetében a legegyszerűbb megérteni a nagyobb skálán való érzékelés 

előnyét: az integrált fiziológia egység tápanyagellátottsága szempontjából nem fontos, hogy 

konkrétan mely rametjei vannak jó helyen, mindaddig, amíg ugyannyi ramet van jó helyen 

az integrátor tápanyagelltátottsága független a konkrét tápanyagmintázattól. Mivel az 

integrátor a találkozási valószínűségnek megfelelő mértékben foglal el jó és rossz helyeket, 

és mivel a környezeti változás hatására a jó és rossz foltok aránya nem változik, így ha az 

IFE elég nagy, akkor tökéletesen kiátlagolhatja a változást. Jól látható a skálafüggése a 

kiátlagolásnak a Fragmentum Integrátor és a Genet Integrátor sikerének összehasonlításában. 

A Genet Integrátor sokkal nagyobb területen képes kiátlagolni a környezetet, így például a 

környezeti változás kiátlagolásában sikeresebb (vö. 6.3. és 6.4. ábrákat). 

A kontrasztnak magának csekély hatása van. Természetesen csökkenésével minden más 

környezeti paraméter hatása csökken, hisz a környezet egyre inkább homogénné válik. 

Ismereteim szerint az egyetlen kísérletben, amiben a kontrasztot változtatták – annak 

ellenére, hogy változtatása kísérletesen könnyen megvalósítható lenne –, Glechoma 

hederacea, integrátor fajra azt az eredményt kapták, hogy a kontraszt változtatása nincs 

hatással a növekedésre (Wijesinghe és Hutchings 1999). A rossz foltban levő forrás 
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mennyiségének azonban jelentős hatása van a stratégiák kompetíciójára (lásd 7. fejezet 

tanulmányát). Amennyiben a dezintegrátor képes belépni és túlélni a rossz foltokban, úgy a 

paramétertér nagyobb részében tud dominálni. Ha a rossz helyen levő rameteknek kisebb 

szükségük van csak a jó helyen levő rametek támogatására, akkor nem érdemes a halálozás 

kockázatát megosztani. 

10.1.  Milyen körülmények mellett sikeres az integráció? 

Ebben a részben megpróbálom eredményeimet a meglevő terepi megfigyelésekhez és 

kísérletes eredményekhez viszonyítani. Az összehasonlítás nem egyszerű. Először is a 

tanulmányom a fiziológiai kapcsoltság egyetlen hatásával, a tápanyagosztással foglalkozik. 

A fiziológiai integrációnak más hatásai lehetnek a vizsgált fajtól függően. Például a kapcsoló 

inda vagy rhizóma tápanyagot raktározhat (ennek ökológiai következményeiről lásd Pitelka 

és Ashmun 1985, Eriksson és Jerling 1990, Suzuki és Hutchings 1997, Suzuki és Stuefer 

1999). Ezen felül, ahogy Jónsdóttir és Watson (1997) megjegyezte, lehetőségünket, hogy a 

környezeti változók hatásáról általános következtetést vonjunk le nagyban nehezíti, hogy a 

kísérletes munkákban viszonylag csekély számú élőhely típust vizsgálnak. Igaz, hogy terepi 

megfigyelések összegzése több élőhelyről adhat átfogó képet (lásd például Klimeš et al. 

1997) a klonális stratégiák elterjedésének tekintetében, viszont a kísérletes tanulmányokban 

több faktor hatása megszűntethető, és így jobban lehet a forrásosztás hatására koncentrálni. 

(Kun és Oborny 2003) 

A kísérletekben ritkán vizsgálnak kompetíciót. Az integrátor viselkedését pedig 

ugyanazon faj fragmentumának viselkedésével vetik össze, amely fragmentumban a 

kapcsolatokat elvágták. Kelly (1995) szerint ezek a kísérletek nem is az integráció előnyét, 

hanem a sebzés hátrányát mérik. Bár én nem gondolom, hogy ezek a kísérletek teljesen 

értelmetlenek, belőlük konklúziókat levonni csak körültekintéssel lehet. Talán jobb 

Wijesinghe és Whigham (2001) megközelítése, amelyben egy nemzettségbe tartozó 

integrátor és dezintegrátor rametek viselkedését veti össze. Egy-egy stratégia igazi előnyét 

igazán kompetíciós kísérletekkel lehet megtudni. Például Novoplansky és Goldberg (2001) 

tanulmányukban azt találták, hogy az időben különböző gyakoriságú pulzusokban adagolt 

vízre a vizsgált fajok klónjai azonosan reagáltak, amikor egymagukban nőttek. 

Kompetícióban viszont különbözőképpen viselkedtek. A relatív kompetíciós erőben 

változást tapasztaltak a pulzusok hosszának növelésével. Eredményeimben is többször 

tapasztalható volt, hogy egymagukban nőve a stratégiák egymástól 
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megkülönböztethetetlenek, azonban kompetícióban az egyik kiszorítja a másikat (vö. 6.2.d 

és 6.2.e vagy f ábrákat). 

Az eredményeket értékelésénél fontos szem előtt tartani, hogy a környezet 

heterogenitását a növényhez skáláztam: a foltméretet az átlagos ramet-ramet távolság 

egységében adtam meg, míg a foltváltozás gyakorisága a generációs idő alatti változást 

mérte. A klonális növények ramet-ramet távolsága és generációs ideje rendkívül tág keretek 

között változhat. A teljesség igénye nélkül pár, a klonális növények kutatásban használt faj 

ramet-ramet távolságát gyűjtöttem össze a 10.1. táblázatban (további adatokért lásd még 

Tamm et al. 2002 tanulmányát). 

 

10.1. táblázat: Különböző klonális növényfajok ramet – ramet távolsága 

növényfaj rametek közötti 
távolság 

Hivatkozás 

Aster lancelotus >20 cm Schmid és Bazzaz 1992 
Carex areniaria 5-7 cm D'Hertefeldt és Falkengren-Grerup 2002 
Carex bigelowii 1-10 cm Jónsdóttir és Watson 1997 
Carex disticha 2-4 cm D'Hertefeldt és Falkengren-Grerup 2002 
Fragaria chiloensis 20-40 cm Alpert 1991 
Glechoma hederacea 5-15 cm Hutchings és Price 1999 
Mainthemum canadense ∼12 cm Michael Ganger személyes közlés 
Podophyllum peltatum 3-18 cm Jónsdóttir és Watson 1997 
Potentilla anserina 10-20 cm Stuefer és Huber 1999 
Ranunculus reptans 3-5 cm van Kleunen et al. 2000 
Rumex acetosella 6-12 cm Klimeš és Klimešova 1999b 
Scrirpus maritimus 1-25 cm Charpentier és Stuefer 1999 
Solidago altissima 5-20 cm Schmid és Bazzaz 1992 
Solidago canadiensis <5 cm Schmid és Bazzaz 1992 
Solidago gigantea 5-20 cm Schmid és Bazzaz 1992 
Trifolium repens 2-4 cm Lötscher és Hay 1997 
Uvularia perfoliata ∼20 cm Wijesinghe és Whigham 2001 
Uvularia sessilifolia ∼10 cm Wijesinghe és Whigham 2001 

 

Ugyanaz a környezet más faj számára teljesen más paraméterekkel rendelkező lehet. 

Egy Uvularia sessifolia számára s = 4-es foltméretű környezet (körülbelül 40 cm-es foltok) 

egy U. perfoliata számára csak s = 2-es foltméretű. Hasonlóan, ugyanolyan jó folt változás 

gyakoriságú környezet egy rövid ramet generációsidővel rendelkező fajnak, kevéssé 

változékony, mint egy hosszabb generációsidővel rendelkezőnek. Tehát ugyanolyan 

környezetben lehet, hogy egy gyorsan terjedő gerilla stratégiának (hosszú internódiumok, 

rövid generációs idő) érdemes dezintegrálódnia, de egy lassan terjedő, falanx stratégiának 

(rövid internódium, hosszabb generációs idő) érdemes integrálva maradnia. 
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Az eredmények megfigyeléssekkel való összevetését kezdjük Klimeš és munkatársai 

(1997) átfogó tanulmányával, amelyben 2760 közép-európai növényfaj élőhely igényét 

elemezték. Azon növekedési formák, amelyekben a rametek több mint két évig 

összeköttetésben maradnak (integrátorok), igen változatos élőhelyeken adják a jelen levő 

klonális fajok több mint felét: erdők szegélyén, erdőkben, alpesi vegetációban, valamint 

szintén gyakoriak sztyeppéken, mezőkön, sziklás és magashegyi élőhelyeken. Ezzel szemben 

az egyetlen vegetációs típus, amelyben a kiterjedt integráció ritka volt, és a tipikus 

dezintegrátorok a klonális fajok 25%-át adták, a vizes élőhelyek. A többi vegetáció típushoz 

viszonyítva a térbeli terjedés kevéssé korlátozott a legtöbb vizes élőhelyen (Pyšek 1997), 

mert víz könnyen viheti a fragmentumokat. Gondoljunk a Lemna minor terjedésére 

tavainkban. Ez alátámasztja a terjedési gátak fontosságát a dezintegrátorok elterjedtségében, 

amit a bemutatott tanulmányok is megerősítenek. A szimulációkban a dezintegrátorok 

többször nyertek, mint az integrátorok (lásd 6. és 7. fejezetet), viszont, ahogy már 

említettem, a környezet nem kedvezett az integrációnak. Az eredmények megmutatták, hogy 

mikor szükséges forrást osztani. A fiziológiai integráció más okok miatt az élőhelyek sokkal 

nagyobb hányadában lehet előnyös (ahogy azt Klimeš et al. 1997 megmutatta). A terjedési 

gátakat már részleges integrációval (a források csak egy részének megosztásával) is 

sikeresen le lehet győzni, ahogy azt az evolúciós tanulmányban bemutattam. 

A klonális integráció kitűnő szemléjét adja Pitelka és Ashmun (1985), amelyben 

hipotéziseket állítottak fel arról, hogy milyen élőhelyeken van az integrációnak adaptív 

jelentősége. Itt csak azokat az érveléseket veszem figyelembe, amelyek a tápanyagosztással 

kapcsolatosak. Pitelka és Ashmun azt javasolta, hogy az integráció előnyös bolygatott 

élőhelyeken, mert elősegíti a megüresedett foltok újrakolonizálását. Megemlítik azt is, hogy 

alacsony fokú integráció előnyösebb lehet, mert így a jó helyeken levő rametek jobban 

tudják tartani magukat eltartandó rametek nélkül (a dezintegrátor Aster acuminatus-t hozták 

példának). A modellem eredményei teljesen egyeznek ezzel, megmutatva az integráció két 

mellékhatását: elősegíti az új területek kolonizációját, de nehezebbé teszi a jó foltok 

megtartását. Pitelka és Ashmun javaslataival egyezően, Cg növelése általában növelte az 

integrátorok sikerét, de a jó és rossz foltok térbeli eloszlása fontos volt az integráció 

tényleges előnyének meghatározásában. (Kun és Oborny 2003) 

Továbbá Pitelka és Ashmun (1985) további élőhely típusokat ajánlott, amelyekben az 

kiterjedt, kiegyenlítő tápanyagosztás előnyös lehet. Ezek nagy területre kiterjedő jó, stabil 

tápanyagellátottságú területek (modellem paramétereivel, nagy p, s és alacsony Cg). Az 

integráció ilyen helyeken elősegítheti a terület monopolizálását a kompetítorokkal szemben. 
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Ezt a hipotézist támasztotta alá de Kroon és Schieving (1990) munkája, amelyben a 

kiterjedten integráló növekedési típus, az úgynevezett konszolidáló stratégia pont ilyen 

helyen volt előnyös (lásd a Phragmites australis vagy a Solidago canadensis monodomináns 

természetét). Eredményeim alátámasztják, hogy az integráció gyors terjedést és nagy terület 

kolonizálását teszi lehetővé. Azonban a forrásosztás önmagában nem elegendő a nagy, 

gazdag foltok monopolizálásához (a dezintegrátorok kiszorítanák onnan az integrátorokat), 

ehhez más mechanizmusokra is szükség van. (Kun és Oborny 2003) 

De Kroon és Schieving (1990) osztályozása szerinti másik stratégia, ami a kiterjedt 

integrációból hasznot húzhat az úgynevezett konzervatív stratégia. Az ilyen típusú növények 

forrásszegény élőhelyeken élnek. Egy tipikusan szegény élőhely, amit az irodalom gyakran 

emleget, mint integrációt előnyben részesítőt, a tundra (vö. Jónsdóttir és Watson 1997). 

Tipikus tundra környezet a források ritkásak, a környezet fluktuálhat (Carlsson et al. 1990). 

A nagy kiterjedésű integrált fragmentumok (pl. Carex bigelowii vagy Lycopodium 

annatinum, Carlsson et al. 1990) képesek a ritkás, koncentrált forrást felvenni és 

hasznosítani. Szimulációm megmutatta, hogy a kevés foltba koncentrált és időben változó 

elhelyezkedésű forrás (4.4. ábra) mellett minding az integráció az adaptív stratégia. 

Természetesen például a Carex bigelowii intraklonális tápanyagtranszportja sokkal 

bonyolultabb, mint a szimulált növényemé, így más tényezők, mint az irányított, akropetális 

tápanyagtranszport vagy az idős rametek rizómájában raktározott tápanyagok is 

hozzájárulhatnak a faj sikeréhez. Mindazonáltal eredményeim alátámasztják, hogy a 

tundraszerű élőhely előnyös lehet az integrátorok számára a dezintegrátorokkal szemben. 

(Kun és Oborny 2003) 

De Kroon és Schieving (1990) konszolidátor stratégiája a forrás gazdag (magas p), 

konzervatív stratégiája a forrásszegény (alacsony p) élőhelyeken adaptív, mindkettőt 

kiterjedt integráció jellemzi. Ez a két állítás nem mond ellent egymásnak. Lásd például a 

7.1.b ábrán, az s = 4 és m = 0,95-höz tartozó részábrát. Integrátor nyer szegény és gazdag 

élőhelyen, míg a dezintegrátor a közepes gazdagságú élőhelyeket dominálja. 

Tápanyagszegény élőhely az is, amelyben a lokális forrás egy ramet számára is alig 

elegendő. Ilyen esetekben érdemes egy klón tagjainak dezintegrálódniuk. Egy kisebb 

fragmentum számára elegendő lehet a lokálisan elérhető forrás, de egy nagyobb integrált 

rendszer számára nem. Ez lehet a magyarázata a sivatagi cserjékben megfigyelhető 

fragmentálódásnak is (Schenk 1999). A víz – a sivatagban a legkorlátozóbb forrás – 

foltokban helyezkedik el. A felszínhez közeli gyökerekkel rendelkező növények egy ramet 

számára is csak szűkösen elegendő vizet tudnak összegyűjteni (Schenk 1999). Dezintegrátor 
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dominanciáját tapasztaljuk tápanyagszegény (alacsony h), egy foltban többletforrást nem 

tartalmazó (magas p), relatív konstans (alacsony Cg) környezetben. A mélyre hatoló 

gyökerekkel rendelkező növények, amelyek a kis foltokban levő vizet sikeresen megtalálják, 

egy nagyobb rendszert is képesek eltartani és integráltak maradnak (Schenk 1999). Egy ilyen 

növény számára a terület forrásgazdagabb, de a forrás kis foltokba van koncentrálva (magas 

h és alacsony p), amely élőhelyen eredményeim alapján is az integráció az előnyösebb. 

A másik gyakran emlegetett élőhely típus, ahol az integrátorok dominálnak a 

lombhullató erdők alja, ahogy azt több példa is mutatja (Podophyllum peltatum, Viola 

blanda, Maianthemum bifolium, Clintonia borealis, stb.; lásd a referenciákat Jónsdóttir és 

Watson 1997 művében). Az erdők alján – a lombzáródást követően – minden bizonnyal a 

fény a legkorlátozóbb forrás, amit alacsony p-vel és valószínűleg magas m-el és s-el 

jellemezhetünk. Eredményeim azt jósolják, hogy az integráció életképes stratégia a legtöbb 

esetben, vagy a dezintegrátorokkal együtt élve (alacsony Cg) vagy azokat teljesen kiszorítva 

(magas Cg) (Kun és Oborny 2003). Erdők alján, ahol a lékek megjósolhatatlanul jelenhetnek 

meg, fontos lehet az integrátorok azon képessége, hogy a kedvezőtlen helyeket is 

felfedezhetik (Saitoh et al. 2002). 

Pennings és Callaway (2000) szintén kimutatta az integráció fontosságát a rossz foltok 

meghódításában. Tanulmányukban hat klonális faj teljesítményét hasonlította össze közös 

élőhelyükön egy szikes lápban. A kiválasztott klonális fragmentum szomszédságát a 

következő három kezelésnek tették ki: [1] lakhattalan sóakna kialakítása, [2] kompetítor 

fajok jelen vannak, és [3] kompetítor fajok jelen vannak, de levélzetüket megnyírták. Minden 

kezelés mellett két esetet vizsgáltak: épp és elvágott összekötő struktúrát. A vizsgált fajok 

mindegyike jó integrátornak bizonyult. Az integráció fontos volt a rossz foltok 

elfoglalásában (kezelés 1), és közepesen fontos a jó, de üres foltok elfoglalásában (kezelés 

3). Ez jó egyezésben van eredményeimmel. Kezelés 2 eredményei azt mutatják, hogy az 

integrációnak nincs szignifikáns hatása a klónok interspecifikus kompetíciós képességére. 

Eredményeim viszont azt mutatják, hogy az integrációnak jelentős hatása lehet a kompetíciós 

képességre, főleg nagyobb foltmintázaton, ahol az integrátorok és dezintegrátorok 

karakterisztikus térbeli viselkedése kifejlődhet. (Kun és Oborny 2003) 

Számos kísérlet bizonyította, hogy a jobb tápanyagellátottságú rametektől a rossz helyen 

levők felé történő tápanyagtranszport hatékonyan kiegyenlítheti a lokális különbségeket, 

csökkentve a rametek közti biomassza különbséget (Salzman 1985, Hutchings és Bradbury 

1986, Schmid és Bazzaz 1987, Alpert és Stuefer 1997, Wijesinghe és Whigham 2001, Yu et 

al. 2002, és mások). Még teljesen lakhatatlan helyeket is sikeresen kolonizálhatnak az 
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integrátorok (Alpert 1995, Peterson és Jones 1997), tehát a maximális kontrasztnál (m = 1) 

fennálló terjedési gáton is sikeresen felülkerekedhetnek az integráció segítségével. (Oborny 

et al. 2000) 

Ahogy korábban már említettem a környezeti változók kísérletes manipulálása rendkívül 

munkaigényes. A tanulmányaimban használt egyszerű környezeteknek is legalább négy 

paramétere volt: C, m, s és eb a 8. fejezet tanulmányában. A többi esetben több paraméterrel 

dolgoztam. Képzeljük el, hogy nem több mint 1 m2 területet, kevés ismétlést és pár ramet 

generációnyi időt adunk egy-egy paraméterkombinációnak. Egy egyszerű egyfajos kísérlet is 

irreálisan hosszú időt és nagy területet igényelne, nem is beszélve a kompetíciós 

kísérletekről. Két módon lehet a rendszerről mégis információt kapni: [1] számítógépes 

szimulációval. [2] Egyszerű foltmintázatok megvalósításával, amelyeken valós klónok 

viselkedése megnézhető. Fontos megérteni, hogy a két irány nem kizárja, hanem kiegészíti 

egymást. A kísérletek eredményeivel a modellek paraméterezhetőek. A modellekkel 

nagyobb rendszerek vizsgálhatók, és több paraméter hatása tesztelhető. 

Wijesinghe és Handel (1994) egy lineárisan elhelyezett cserépsorozatban egydimenziós 

perkolációs tájképet valósítottak meg különböző p értékekkel (a használt heterogén mintázat 

lírását lásd a 2. fejezetben). Potentilla simplex klón indája jó és rossz forrásellátottságú 

foltmintázattal találkozott, ahol az egyes kezelésekben a cserepek 0%, 25%, 50%, 75% és 

100% volt kedvező forrásellátottságú. A kontraszt magas volt: a jó foltokat tápoldattal 

kezelték, a rossz foltok csak homokot tartalmaztak. A cserepek 5,7 cm élhosszúsága kis 

foltméretet jelent a vizsgált fajnak. A forrásmintázat nem változott a kísérlet során (Cg=0). 

Két kezelést hasonlítottak össze: (a) az indát épen hagyták, vagy (b) az új ramet 

megtelepedését követő 10. napon az összeköttetést elvágták. Tehát egy integrált klónt 

hasonlítottak egy mesterségesen dezintegrált klónhoz, amelyek külön növekedhettek. Ez az 

elrendezés összevethető a 6.1.a ábrán bemutatott eredményekkel. A kísérletben két stratégia 

teljesítménye (átlagos tömeg) nem különbözött egymástól, amikor a foltmintázat homogénen 

jó (p = 1), vagy homogénen rossz (p = 0). Nem volt szignifikánsan eltérő továbbá, amikor a 

foltok 25% volt jó. Az Integrátor szignifikánsan nagyobb tömeget ért el, amikor a foltok 50% 

illetve 75% volt jó. A klón tömeg – a jó és rossz helyen levő rametek tömegének ismeretében 

– rametszámra váltható, és így eredményeim összevethetőek Wijesinghe és Handel (1994) 

eredményeivel. A 6.1.a ábra tanulsága szerint közepes jó folt gyakoriságok mellett a két 

stratégia teljesítőképessége jelentősen eltér. Hasonlóan Wijesinghe és Handel 

eredményeihez, szimulációimban is az integrátor teljesítőképessége nőtt jelentősebben p = 

0,25 és 0,5 között, míg 0,5 és 0,75 között a dezintegrátoré. Magas p-nél a két stratégia 
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hasonló rametszámot ért el. A kísérelt eredményei azt mutatják, hogy a forrásfoltok 

ritkássága korlátozó volt a Potentilla simplex számára, ami a kritikus régióban a klonális 

integrációval sikeresen legyőzhető. Ez teljesen egybevág eredményeimmel. 

Egy másik kísérletben, amelyben nagyobb foltmintázatot alkalmaztak Wijesinghe és 

Hutchings (1997) a foltméret (s) hatását tesztelték. Sakktáblaszerű tájképen (leírását lásd a 2. 

fejezetben) Glechoma hederacea növekedését vizsgálták. Azt találták, hogy a foltméret 

csökkenésével a klón tömege és a rametek száma is csökken. A G. hederacea erős 

morfológiai választ ad, amit a nagyobb foltméret felerősít. Eredményeim (8.1. ábra) azt 

mutatják, hogy a kis IFE-vel rendelkező Fragmentum Integrátor viselkedése is hasonló, 

annak ellenére, hogy morfológiai plaszticitás nem volt modellemben. A G. hederacea 

edénynyalábjainak speciális lefutása következtében csak bizonyos részei integráltak (Birch 

és Hutchings 1999), így nem elképzelhetetlen, hogy az IFE-k kicsik, így viselkedése a 

Fragmentum Integrátoréhoz hasonlítson. Egy másik kísérletben Wijesinghe és Hutchings 

(1999) a kontraszt hatását is tesztelték. Az előzővel hasonló rendszerben a virágföld és 

homok arányának változtatásával állítottak elő különböző kontrasztú élőhelyeket. Azt 

találták, hogy a kontrasztnak nincs hatása a klón tömegére. Tanulmányomban (7. fejezet) azt 

találtam, hogy ha van a rossz foltokban forrás, úgy a kontraszt változtatása nem befolyásolja 

a kompetíció kimenetelét. 

10.2. Az előfeltevések hatásának megbeszélése 

Tanulmányaim célja a forrásosztás hatásának vizsgálata egy hipotetikus dezintegrátor és 

egy hipotetikus integrátor összehasonlításával. Természetesen a valós fajok a forrásosztás 

mértékén kívül több más jellegben is különbözhetnek, amelyek mind befolyásolják a 

populációdinamikájukat.  

Stratégiák: A teljes integráció (minden felvett forrás osztása) és a teljes fiziológiai 

függetlenedés az integráció mértékének két határesete. Evolúciós tanulmányomban 

megmutattam, hogy egyes környezetekben köztes integrációfok az adaptívan előnyös (9.2 

ábra). Viszont a paramétertér egy jó részén a szélsőséges integrációfok az evolúció 

eredménye. 

Ahogy azt a bevezetőben is írtam, a klonális fragmentumok méretének meghatározása 

nehézkes, jól értékelhető adatunk erre vonatkozóan nincs. Egyedül a dezintegrátor 

fragmentumok mérete jól becsülhető, mivel ez a legtöbb esetben 1 ramet. A Fragmentum 

Integrátor esetén tapasztalt kis fragmentum méret a természetben ritka egy integrátor esetén, 
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bár a kiterjedt integrátornak számító Glechoma hederacea esetén is terepen sokszor 1-3 

rametes fragmentumok figyelhetők meg (Colin Birch személyes közlés). Ugyanígy a Genet 

Integrátor néha több ezer rametből álló integrált egysége is valószerűtlen. A két integrátor 

viselkedésének hasonlósága azonban arra enged következtetni, hogy a valóságban tízes 

nagyságú fragmentumok is hasonlóan viselkednek. A két integrátor közötti különbségek 

viszont arra hívják fel a figyelmet, hogy nemcsak a forrásosztás mértéke, de a fragmentum 

méret is lehet evolúciós változó. Ehhez előbb a fragmentáció fiziológiáját kéne jobban 

megértenünk. Fontos lenne tudnunk, hogy a megfigyelt fragmentálódást (például Wilhalm 

1995 tanulmányában levő fragmentumok) külső (például mechanikai sérülés) vagy belső 

(aktív fragmentálódás) okokra vezethető vissza. A külső okoknál jó lenne tudnunk, hogy 

mennyire gyakoriak, és a növény hogyan adaptálódott hozzájuk. Ebbe az irányba mutat 

Kelly és munkatársainak (2001) munkája, amely során egy parazita klonális növényen 

(Cuscuta corymbosa) nézték, hogy természetes körülmények között a kapcsolatok meddig 

maradnak meg, és a fragmentálódás külső vagy belső okokra vezethető vissza. Érdekes lenne 

hasonló tanulmányokat látni levéllel és gyökérrel rendelkező, fotoszintetizáló növényekkel 

kapcsolatban is. 

Mag általi terjedés: Láthattuk, hogy a dezintegrátorok nagy hátránya, hogy a térbeli 

terjedése lassabb, és a jobbára a jó foltokra korlátozódik. Ennek következtében a rossz régiók 

jelentősebb korlátot jelentenek számukra, mint az Integrátorok számára. Azonban, ha egy 

dezintegrátor messze terjedő propagulumot hozhat létre, amelyekkel messzi jó foltokat 

kolonizálhat, akkor kompetensebbé válhat az Integrátorral szemben több élőhely típusban is. 

Ez azonban elfedné az integráció hatását a populációdinamikára, ami a jelen értekezés 

központi témája. Eredményeim azonban rámutatnak azon élőhely típusokra, amelyekben a 

hosszú távú terjedés szükséges a populáció túléléséhez és/vagy a sikeres kompetícióhoz. 

Caswell (1985) rámutatott, hogy a mag általi terjedésnek az értéke megnövekszik, ha a genet 

túlélési esélye alacsony. Azt találtam, hogy a túlélés alacsony durva szemcsés, erősen 

fluktuáló környezetben (lásd 6.1.j ábrát, vagy a 6.3. és 6.4 ábrán a Mind meghalt régiókat). 

Eredményeimből levonható, hogy ezen élőhelyek elég tápanyagfolttal rendelkeznek, hogy 

eltartsanak egy populációt (vö. a 6.1.g és 6.1.j ábrákat), de a klonálisan terjedő populáció 

nem tudja az újonnan megjelenő tápanyagfoltokat kolonizálni, mielőtt a lokális populáció 

kihalna. A hosszú távú terjedés az egyetlen módja lehet az újonnan megjelenő, távoli 

forrásfoltok kolonizálásának, és így a populáció túlélésének. Nem csak a lokális kihalás 

veszélye teheti szükségessé a mag általi terjedést, de a távoli, elérhetetlen forrásfoltok 

kolonizálásának szükségessége is. Elképzelhető, hogy az izolált forrásfoltok elég nagyok és 
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stabilak, hogy a populációt eltartsák, de az élőhely eltartó képességének nagy része 

kihasználatlan maradhat, ha a populáció nem éri el a kihasználatlan foltokat. Ilyen élőhelyen 

a hosszú távú terjedés elősegíti a populáció terjedését. Egyes élőhelyek különbsége a több / 

kevesebb mag termelésre való szelektálás tekintetében látható a 6.1.a és a 6.1.g ábrák 

összehasonlításával. Azonos forrásmennyiség mellett a durva szemcsés (6.1.g ábra) 

környezetben minden nagy foltot eltalál legalább egy propagulum, így az élőhely elméleti 

eltartó képessége teljesen kihasználható. A finom szemcsés élőhelyen (6.1.a ábra) a 

forrásfoltok jelentékeny hányada kihasználatlan marad. Az ilyen élőhelyeken a magok 

számának növelésével a forrásfoltok kihasználtsága növelhető. 

A kétfajta terjedési mód populációdinamikai hatását modellezték például Winkler és 

Stöckling (2002), akik kimutatták, hogy erős kompetíciós nyomás mellett a magról való 

felújulás fontos a populáció fennmaradásában. Winkler és Fischer (2002) modelljükben 

megmutatták, hogy az erős zavarás mellett a szexuális utódokba fektetett energia optimális 

mértéke megnő. Egyik modellben sem vizsgálták azonban a forrásmintázat szerepét a 

kétfajta terjedési típus relatív fontosságának meghatározásában. Egy jövőbeli kutatás érdekes 

kérdése lehet ennek a két diszperzió típusnak az összehasonlítása heterogén forráseloszlás 

mellett. 

Környezet: A használt egyszerű környezetnek két olyan tulajdonsága van, ami szerintem 

befolyásolhatja a kompetíció kimenetelét. Először is csak egy forrást feltételeztem. 

Ismeretes, hogy több, egymással térben negatívan korrelált forrás esetén a fiziológiai 

integráció előnyös (Stuefer et al. 1996, Alpert és Stuefer 1997, Hutchings és Wijesinghe 

1997). Két forrást feltételezve, amelyeknek az eloszlása nem fed át teljesen, feltételezhetően 

az integráció előnye jelentősen megnő. Modellemben nem feltételeztem évszakos változást. 

Például erők alján élő lágyszárúak számára rendkívül fontos a lombzáródás előtti időszak, 

amikor sokkal több fényhez jutnak, mint a lobzáródást követően. Az évszakos változás 

figyelembevételének hatását nem tudom megjósolni, de az erdők alján főleg integrátorok 

élnek (Klimeš et al. 1997), így feltételezhető, hogy az integráció előnyét növelné. 

Klonális morfológia és táplálékkeresés: Több faj kifejezett morfológiai választ ad 

különböző forrás koncentrációra (a növényi táplálék keresés szemléje olvasható Hutchings és 

de Kroon 1994-ben). Fontos lenne teljesen megértenünk a forrás keresését, felvételét és belső 

transzportját klonális növényekben. Sajnálatos módon azonban ezeket a jelenségeket külön 

sem igen modellezték (lásd Oborny és Cain 1997 szemléjét a növényi táplálékkeresés 

modelljeiről). Cain és munkatársai (1996) megállapítják, hogy „nem ismerünk a klonális 

integrációnak egyetlen térben explicit modelljét sem.” Bár világos hipotéziseket terjesztettek 
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elő a klonális integráció mintázata és a klonális növekedés mintázata közötti kapcsolatról 

(lásd a “Fiziológiai plaszticitás mint alternatívája a morfológia plaszticitásnak a 

forrásszerzésben” részt Hutchings és de Kroon 1994-es tanulmányában), igen kevés 

tanulmány foglalta bele a forrástranszportot klonális növekedés modelljébe (ismeretem 

szerint az INTEGRID modellcsaládon kívül csak Caraco és Kelly 1991, Herben és Suzuki 

2002). A táplálékkeresés és az integráció közötti kapcsolatról szóló szisztematikus szemle 

fontos előrelépés lenne a klonalitás ökológiai jelentőségének megértésében (vö. Wijesinghe 

és Whigham 2001). Kísérletes munkák, mint amelyeket Wijesinghe és Hutchings (1997, 

1999); valamint Evans és Cain (1995), Alpert és Stuefer (1997) és Wijesinghe és Whigham 

(2001) írnak le, azt sugalmazzák, hogy a kapcsolat nagyon érdekes lehet, mert a klón 

elágazásrendszerének fejlődése közben a forrást több ponton lehet befektetni a növekedésbe 

a rameten belül és a rametek között is. 

Oborny és munkatársai (2001) megmutatták, hogy fiziológiai különbség (fiziológiai 

integráció vagy annak hiánya) is különböző táplálékkeresési sikerhez vezethet. 

Tanulmányukban megmutatták, hogy a dezintegrátor jobb táplálékkereső, mint az integrátor. 

Jelen értekezés 4.2. ábráján látható, hogy a dezintegrátor rametek jelentős része a jó foltokat 

foglalja el, ellenben, az integrátor a két folttípust arányuknak megfelelő arányban foglalja el 

(tehát a találkozási valószínűségnek megfelelően). Olyan környezetekben, amelyekben 

morfológiai változással táplálékkereső viselkedés nem valósítható meg, a forrásosztás 

mintázatának megváltoztatása még működhet táplálékkereső stratégiaként (Hutchings és de 

Kroon 1994, Oborny et al. 2001). 

10.3. Érdemes-e belépni a rossz foltokba, vagy inkább el kell kerülni 
azokat? 

Az integrátorok sikeresen képesek a környezet heterogenitásának integrált fiziológiai 

egységen belüli kiátlagolására, ezt számos kísérletes tanulmány és eredményeim is 

alátámasztják (például 8.2. ábra). A kiátlagolás egyben azt is jelenti, hogy az integrátor 

egyes rametjei rossz helyeken vannak, azaz az integrátor a rossz helyekre belép. Érdemes-e a 

környezeti heterogenitás pufferelése? Érdemes-e belépni a rossz foltokba? 

A dezintegrátor a jó foltokban lokálisan legalább olyan jól teljesít, mint az integrátor, 

így azokat dominálni képes. A dezintegrátor sikeresen elkerüli a rossz foltokat (Oborny et al. 

2001), ha teheti. 
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A rossz foltokba való belépés az egymagukban álló dezintegrátor rametek számára sem 

probléma, ha a rossz foltokban elegendő forrást van (alacsony kontraszt). Ilyen élőhelyen 

általában nem érdemes a környezetet heterogenitását kiegyenlíteni. 

A rossz foltba való belépés elkerülhető, ha a jó foltok egybefüggő folthalmazt alkotnak. 

A jó foltok egybefüggő folthalmazt alkothatnak magas jó folt gyakoriság mellett, vagy kis 

fluktuáció mellett, amely esetben a környezeti változás hidakat teremthet az amúgy izolált jó 

folthalmazok között. Mindezen esetekben a fiziológiai szétválás az adaptív stratégia. 

A rossz helyek azonban nem minden esetben elkerülhetőek. A környezeti heterogenitás 

kiegyenlítése előnyös, mert 

(1) segíti a terjedést a rossz foltokon keresztül: Az integrátorok képesek a ritkás, izolált 

forrásfoltokat is megtalálni és hasznosítani. A dezintegrátorok vagy nem is képesek túlélni az 

ilyen élőhelyeken, vagy az izolált jó folthalmazok egy részét dominálják, de a számukra nem 

elérhetőkben az integrátorok élnek. 

(2) a forrásmintázat időbeli változását puffereli: A rossz foltok nem elkerülhetőek, ha 

azok a környezet változása következtében „helybe jönnek”. Az integrátorok sikeresen 

kiátlagolják a környezet változását, mert a rossz helyeken eltartott rametek később 

forrásexportálókká válhatnak. Gyakran változó, forrás szegény élőhelyen a dezintegrátor 

populáció nem életképes. Forrásban gazdagabb, erősen fluktuáló élőhelyen a dezintegrátor 

populáció bár életképes, de mivel a dezintegrátor rametek inkább a jó helyeken vannak, így 

azok megváltozása jobban sújtja őket, mint az integrátorokat. Ezért az integrátorok 

kiszorítják a dezintegrátorokat az ilyen élőhelyekről. 
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11. Kitekintés 

11.1. Perkoláció a természetben 

A perkoláció érdekes jelensége – a terület egybefüggőségének hirtelen változása – már a 

nyolcvanas évek végén megfogta az ökológusokat, és az élőhely-fragmentáció analógját 

látták benne (Gardner et al. 1987). Hasonló hirtelen változást tapasztaltam a jó folt 

gyakoriság növelésével a dezintegrátor populáció méretében (5.1.a ábra) is. A kritikus pont 

körülbelül 60% jó folt gyakoriságnál van, ami nem nevezhető szegény élőhelynek. Élőhely-

fragmentációt vizsgálva ez azt jelenti, hogy az élőhely 40%-nak az elpusztítását követően 

már előfordulhat populációk kihalása (Bascompte és Solé 1996). Felmerül a kérdés, hogy 

mennyire elterjedt a perkoláció jelensége a természetben, illetve ha igen, akkor hol van a 

kritikus pont? 

Bizonyos kiterjedésű nem-élőhely a legtöbb élőlény számára átjárhatatlan korlátot jelent. 

Például Kiwik képesek a 80 méterre levő foltokat kolonizálni, de nem képesek a 330 méterre 

levőket (Potter 1990, Wiens 2001-ban idézve). Azaz van az élőhelynek olyan mértékű 

feldarabolódása, hogy a populáció már nem „perkolál” (az élőhely-fragmentációról lásd 

Standovár és Primack 2001 tankönyvének 7. fejezetét). Tehát a perkoláció jelensége biztosan 

létezik, de a kritikus pont – várhatóan – alacsonyabb p-nél várható. A perkoláció elmélet 

egyes alapfeltevései a természetben nem teljesülnek: 

[1] A természetben nem csak a négy szomszédos, diszkrét foltba lehet terjedni. Már a 

perkoláció elméletben is, más geometriájú rácsot feltételezve, csökken a pc értéke 

(hatszögrácsra pc = 0,5). A természetben vékony folyosók is elegendőek lehetnek két folt 

közötti szabad mozgáshoz. 

[2] A rossz foltok nem teljesen járhatatlanok. Andrén (1994) azt találta, hogy madarak és 

emlősök számára az élőhely 60-70% elpusztulását követően lesz csak túl fragmentált az 

élőhely. Wiens és munkatársainak kísérletében csak 20% jó folt gyakoriság alatt változott 

meg a vizsgált bogárfaj mozgása gyeptéglákból kirakott foltmozaikban (Wiens et al. 1997, 

McIntyre és Wiens 1999). Tanulmányomban is a kontraszt csökkenésével – azaz a rossz 

foltok átjárhatóságának növekedésével – a terjedési gát megszűnt (vö. 6.1.a és 6.2.a 

ábrákat). 

[3] A környezet változik. Eredményeim alapján a környezet változása elősegítheti a 

terjedést izolált foltok közötti „hidak” képzésével. A környezeti változás így a perkoláció 

kritikus értékét csökkenti (vö. 6.1.a és 6.1.d ábrákat). 
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[4] A foltméret befolyásolja az egyensúlyi populációméretet. A foltméret változtatásával 

a foltméret skáláján a tájkép struktúrája nem változik, de az élőlény szemszögéből nézve a 

mintázat aggregáltabb. Ugyanakkora területen nagyobb foltméret mellett kevesebb 

folthalmaz van, így kevesebb hosszú távú kolonizációs esemény is elegendő a terület 

meghódításához (vö. 6.1.a és 6.1.g ábrákat). A nagyobb foltokon a sztohasztikus kihalás 

valószínűsége is kisebb, az egyensúlyi populációméret nagyobb (Boswell et al. 1998). 

[5] A természetes foltmintázatok aggregáltabbak: A legszűkebb értelemben vett 

perkolációs tájkép az elemi skálán véletlenszerű mintázattal rendelkezik. A valóságban a 

források sokkal aggregáltabban helyezkednek el, aminek következtében a foltok kevésbé 

fragmentáltak (lásd például With és King 1999, Hiebler 2000). 

[6] A klonális integráció pufferelő hatása: A klonális integráció révén a jó és rossz 

helyeken levő rametek közötti különbség csökken, a klón a környezetet nagyobb skálán és 

kisebb kontraszttal rendelkezőnek érzékeli. Az integrált klónok képesek a rossz foltokon 

átjutni és az izolált jó folthalmazokat kolonizálni, ezáltal a perkolációs gátat legyőzni (5.2.a 

ábra). 

A természetben a perkoláció jelensége létezik, de a perkolációs gát sokkal kisebb, mint 

azt az egyszerű fizikai modell mutatja. A környezeti paraméterek változtatása, populáció 

dinamika és a tér realisztikus modellezése mind a kritikus pont csökkenését vonja maga után. 

A modell ökológia jelentősége, hogy felhívta az ökológusok figyelmét a kritikus jelenségre, 

ami potenciálisan befolyásolhatja a populációk túlélését és terjedési képességét. 

11.2. Kooperáció evolúciója 

Az INTEGRID modellcsalád tekinthető úgy, mint a játékelméletben ismert Közjó játék 

(Public Good Game, lásd például Hammerstein 2001, Hauert et al. 2002, Szabó és Hauert 

2002) egy alesete. Az eredeti Közjó játékban N játékost kérnek meg, hogy pénzt fektessen be 

egy közös alapba. Az összeadott pénzt a játékvezető r faktorral (1 < r < N) felszorozza, és 

egyenlő mértékben elosztja a játékosok között, a befektetésük mértékétől függetlenül. A 

csoport a legnagyobb nyereséget akkor érné el, ha mindenki a maximális megengedett 

összeget fektetné be, viszont a racionális játékos nem fektet be semennyit, hisz a 

befektetésének csak r/N<1 részét kapja vissza. Megjegyezendő, hogy az evolúcióbiológiában 

ismertebb Rabok Dilemmája játék (Rapoport és Chammah 1965) is a Közjó játék egy 

alesete, amikor N = 2. 
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Modellemben r = 1 (illetve a foltokban többletforrást feltételező vizsgálatban kicsivel 

magasabb). Az integrátor stratégia megfelel egy tökéletesen kooperáló stratégiának, a 

dezintegrátor meg egy tökéletesen önzőnek. A játékelméleti modell és az értekezésben 

bemutatott modell alapvető különbsége, hogy a játék genetikailag azonos rametek között 

folyik, így csalás nem lehetséges abban az értelemben, hogy egy dezintegrátor nem 

importálhat forrást egy integrátortól. Az eredeti játékban minden játékosnak ugyanannyi 

pénz áll rendelkezésére, a bemutatott modellben viszont a rendelkezésre álló forrás a ramet 

mikrokörnyezetének minőségétől függött. A játék nyeresége (payoff) a forrásellátottság (ri), 

ami befolyásolja a túlélést és az üres helyekért folytatott kompetíciót. Azt tapasztaltam, hogy 

a kooperátor stratégia győzedelmeskedhet a kompetícióban, sőt a kooperáció evolúciós 

optimum is lehet (9.2. ábra). Érdekes lenne egy térben explicit játékelméleti modellben 

(mint például Nowak és May 1992, Sigmund 1992, Huberman és Glance 1993, Nowak et al. 

1994, Grim 1995, Brauchli et al. 1999) heterogén környezetet feltételezni. Ismereteim szerint 

ilyen modellt még nem állítottak fel. Eredményeim alapján azt várnám, hogy térben és 

időben heterogén környezetben a kooperáció kialakulhat az evolúció során. 

11.3. További vizsgálatok 

A klonális integráció érdekes témakörében még sok kutatásra váró jelenség, probléma 

van, amelyeket egyedalapú, térben explicit modellekkel lehetne vizsgálni. Értekezésem 

befejezéseként felsorolok pár olyan témakört, amit további kutatásaim fókusza lehet. 

Integráció fokának evolúciója aggregált foltmintázaton: Egy folyamatban levő 

kutatásban Ulf Dieckmann-nal, Meszéna Gézával és Oborny Beátával az integráció fokának 

evolúcióját nézzük térben aggregált vagy szegregált foltmintázaton. Értekezésemben 

bemutatott eredmények rámutatnak, hogy a térbeli és időbeli aggregáció / szegregáció fontos 

meghatározója a stratégiák sikerének. A modellben Ising tájképeken vizsgáljuk az integráció 

fokának evolúcióját. 

Az optimális fragmentum méret meghatározása: A Fragmentum és Genet Integrátor 

viselkedésének összehasonlításából kiderült, hogy az IFE mérete döntően befolyásolhatja a 

stratégia sikerét. Érdekes lenne tudtunk, hogy van-e optimális IFE méret egy adott heterogén 

mintázaton. Képes-e a növény programozott fragmentációval olyan IFE méreteket 

létrehozni, ami a genet fitnesszét maximalizálja? 

Az évszakos forrástranszport modellezése: Landa és munkatársai (1992) és Jónsdóttir és 

Callaghan (1988, 1989) kimutatták, hogy a termőidőszakon belül a tápanyagtranszport 
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mintázata változhat. Általában a termőidőszak elején a növekedésbe (saját és új rametek) 

fekteti az energiát a ramet, míg a termőidőszak végén a raktározásba. Milyen feltételek 

mellett optimális egy ehhez hasonló mintázat és milyen esetekben más? Egy dinamikus 

optimalizálási modellel vizsgálható lenne ez a kérdés. 

Táplálékkeresés és integráció: A modellemben nem feltételeztem morfológiai 

plaszticitást. Az integráció léte és nem léte mégis nagyban befolyásolta a stratégia 

táplálékkereső viselkedését (Oborny et al. 2001). Érdekes lenne egy olyan növekedési 

modell vizsgálata, amely a morfológiai plaszticitás (mint ahogy Oborny 1994a, b 

tanulmányában) és fiziológiai integráció hatását együttesen veszi figyelembe.  

 



 112

12.  Köszönetnyilvánítás 

Szeretném megköszönni témavezetőmnek, Oborny Beátának az okítást és a folyamatos 

segítséget. Közös munkáink nagyban hozzájárultak tudományos fejlődésemhez. 

Köszönet illeti szüleimet, hogy folyamatosan támogattak. Köszönöm feleségemnek, 

hogy a doktori tanulmányaim ideje alatt mellettem állt, tartotta bennem a lelket, ha nem ment 

a kutatás és együtt örült velem sikereimnek. 

Köszönöm az értékes eszmecseréket Czárán Tamásnak, Meszéna Gézának, Ulf 

Dieckmann-nak, Kertész Miklósnak, Scheuring Istvánnak és Szabó Györgynek.  

Elméleti biológia tudásomhoz lényegesen hozzájárult Pauline Hogeweg Utrechti 

Egyetemen tartott bioinformatika kurzusa (ottlétemet a Pro Renovanda Hungariae alapítvány 

támogatta). Sokat tanultam a perkoláció elméletről és az evolúciós modellezésről az 

International Institute for Applied System Analysis (Laxenburg, Austria) Young Scientist 

Summer Programme-ja alatt. Ottlétemet anyagilag az Európai Tudományos Alap (TBA/01) 

és az International Institute for Applied System Analysis Adaptive Dynamics Network 

kutatócsoportja támogatta. 

A publikációk korai változatának átnézéséért és az értékes megjegyzésekért köszönet 

Hans de Kroon-nak, Michale Cain-nek, Michael Hutchings-nak, Josef Stuefer-nek, 

Peter Alpert-nek, Jakó Éenanak, Farrah Basley-nak, Magyar Gabriellának és az 

ismeretlen bírálóknak. 

Szeretném megköszönni az ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék minden 

dolgozójának azt a csodálatos légkört, amiben dolgozhattam. 

A tanulmányok az OTKA (F16042, T29789, T36009, NWO-OTKA N34028) és az 

Oktatási Minisztérium (MKM 0106, MKM 0187, MKM FKP 0194/1999) támogatásával 

készültek. 



 113

13.  Irodalom 
Allesio, M. L. és Tieszen, L. L. (1975) Patterns of carbon allocation in the artic tundra grass, Dupontia fischeri 

(Gramineae) at Barrow, Alaska. American Journal of Botany 62:797-807 
Alpert, P. és Mooney, H. A. (1986) Resource sharing among ramets in the clonal herb, Fragaria chiloensis. 

Oecologia 70:227-233 
Alpert, P. (1991) Nitrogen sharing among ramets increases clonal growth in Fragaria chiloensis. Ecology 

72:69-80 
Alpert, P. (1995) Does clonal growth increase plant performance in natural communities?  
Alpert, P. (1996) Nitrogen sharing in natural clonal fragments of Fragaria chiloensis. Ecology 84:395-406 
Alpert, P. és Stuefer, J. (1997) Division of labour in clonal plants. H. de Kroon és J. van Groenendael (szerk.): 

The Evolution and Ecology of Clonal Plants. pp. 137-154. Backhuys Publishers, Leiden 
Alpert, P. (1999a) Clonal integration in Fragaria chiloensis differs between populations: ramets from grassland 

are selfish. Oecologia 120:69-76 
Alpert, P. (1999b) Effect of clonal integration on plant plasticity in Fragaria chiloensis. Plant Ecology 141:99-

106 
Alpert, P., Holzapfel, C. és Benson, J. M. (2002) Hormonal control of resource sharing in the clonal plant 

Fragaria chiloensis. Functional Ecology 16:191-197 
Alpert, P., Holzapfel, C. és Slominski, C. (2003) Differences in performance between genotypes of Fragaria 

chiloensis with different degrees of resource sharing. Journal of Ecology 91:27-35 
Amsberry, L., Baker, M. A., Ewanchuk, P. J. és Bertness, M. D. (2000) Clonal integration and the expansion of 

Phargmites australis. Ecological Applications 10:1110-1118 
Andrén, H. (1994) Effect of habitat fragmentation on birds and mammals in landscapes with different 

proportion of suitable habitat: a review. Oikos 71:355-366 
Ashmun, J. W., Thomas, R. J. és Pitelka, L. F. (1982) Translocation of photoassimilates between sister ramets 

in two rhizomatous forest herbs. Annals of Botany 49:403-415 
Bach, C. E. (2000) Effects of clonal integration on response to sand burial and defoliation by the dune plant 

Impomoea pes-caprae (Convovulaceae). Austrian Journal of Botany 48:159-166 
Bascompte, J. és Solé, R. V. (1996) Habitat fragmentation and extinction threshold in spatially explicit models. 

Journal of Animal Ecology 65:465-473 
Bilbrough, C. J. és Caldwell, M. M. (1997) Exploitation of springtime ephemeral N pulses by six Great Basin 

plant species. Ecology 78:231-243 
Birch, C. P. D. és Hutchings, M. J. (1994) Exploitation of patchily distributed soil resources by the clonal herb 

Glechoma hederacea. Journal of Ecology 82:653-664 
Birch, C. P. D. és Hutchings, M. J. (1999) Clonal segmantation. The development of physiological 

independence within stolons of Glechoma hederacea L. (Lamiaceae). Plant Ecology 141:21-31 
Boswell, G. P., Britton, N. F. és Franks, N. R. (1998) Habitat fragmentation, prcolation theory and the 

conservation of a keystone species. Proceedings of the Royal Society of London B 265:1921-1025 
Bowers, M. A. és Doley, J. M. J. (1999) A contrtolled, hierarchical study of habitat fragmentation: responses at 

the individual, patch, and landscape level. Landscape Ecology 14:381-389 
Brauchli, K., T., K. és Doebeli, M. (1999) Evolution of co-operation in spatially structured populations. Journal 

of Theoretical Biology 200:405-417 
Bunce, R. G. H. és Barr, C. J. (1988) The extent of land unnder different management regimes in the uplands 

and the potential for change. M. B. Usher és D. B. Thompson (szerk.): Ecological Change in the Uplands. 
pp. 415-426. Blackwell, Oxford 

Burkey, T. V. (1989) Extinction in nature reserves: the effect of fragmentation and the importance of migration 
between reserve fragments. Oikos 55:75-81 

Cain, M. L., Dudle, D. és Evans, J. P. (1996) Spatial models of foraging in clonal plant species. American 
Journal of Botany 83:76-85 

Callado-Vides, L. (2002) Clonal architechture in marine macroalgae: ecological and evolutionary perspective. 
Evolutionary Ecology 15:531-545 

Callaghan, T. V. (1984) Growth and translocation in a clonal southern hemisphere sledge, Uncinia meridensis. 
Journal of Ecology 72:529-546 

Campbell, B. D. és Grime, J. P. (1989) A comparative study of plant responsiveness to the duration of episodes 
of mineral nutrient enrichment. New Phytologist 112:261-267 

Caraco, T. és Kelly, C. K. (1991) On the adaptive value of physiological integration in clonal plants. Ecology 
72:81-93 

Carlsson, B. Å., Jónsdóttir, I. S., Svensson, B. M. és Callaghan, T. V. (1990) Aspects of clonality in the arctic: 
a comparison between Lycopodium annotinum and Carex bigelowi. J. van Groenendael és H. de Kroon 



 114

(szerk.): Clonal Growth in Plants: Regulation and Function. pp. 131-152. SPB Academic Publishing, The 
Hague 

Caswell, H. (1985) The evolutionary demography of clonal reproduction. J. B. C. Jackson, L. W. Buss és R. E. 
Cook (szerk.): Population Biology and Evolution of Clonal Organisms. pp. 187-223. Yale University Press, 
New Haven, Connecticut, USA 

Charpentier, A. és Stuefer, J. (1999) Functional specialization of ramets in Scrirpus maritimus. Plant Ecology 
141:129-136 

Cook, R. E. (1985) Growth and development in clonal plant populations. J. B. C. Jackson, L. W. Buss és R. E. 
Cook (szerk.): Population biology and evolution of clonal organisms. pp. 259-296. Yale University Press, 
New Haven, Connecticut, USA 

Crawley, M. J. (1997) Life history and environment. M. J. Crawley (szerk.): Plant Ecology. pp. 73-131. 
Blackwell Science Ltd.,  

Czárán, T. és Bartha, S. (1989) The effect of spatial pattern on community dynamics: a comparison of 
simulated and field data. Vegetatio 83:229-239 

Czárán, T. és Bartha, S. (1992) Spatiotemporal dynamic models of plant populations and communities. Trends 
in Evolution and Ecology 7:38-42 

Czárán, T. (1998) Spatiotemporal models of population and community dynamics. Chapman and Hall, New 
York 

de Kroon, H. és Schieving, F. (1990) Resource partitioning in relation to clonal growth strategy. J. van 
Groenendael és H. de Kroon (szerk.): Clonal Growth in Plants: Regulation and Function. pp. 113-130. SPB 
Academic Publishing, The Hague 

de Kroon, H. és Hutchings, M. J. (1995) Morphological plasticity in clonal plants: the foraging concept 
reconsidered. Journal of Ecology 83:143-152 

de Kroon, H., van der Zalm, E., van Rheenen, J. W. A., van Dijk, A. és Kreulen, R. (1998) The interaction 
between water and nitrogen translocation in a rhizomatous sedge (Carex flacca). Oecologia 116:38-49 

D'Hertefeldt, T. és Jónsdóttir, I. S. (1994) Effects of resource availability on integration and clonal growth in 
Mainthemum bifolium. Folia Geobotanica & Phytotaxonomica 29:167-179 

D'Hertefeldt, T. és van der Putten, W. H. (1998) Physiological integration of the clonal plant Carex arenaria 
and its response to siol-borne pathogens. Oikos 81:229-237 

D'Hertefeldt, T. és Falkengren-Grerup, U. (2002) Extensive physiological integration in Carex arenaria and 
Carex disticha in relation to potassium and water availability. New Phytologist 156:469-477 

Dickmann, U., Law, R. és Metz, J. A. J. (2000) The geometry of ecological interactions. Cambridge University 
Press, Cambridge 

Dong, M. (1993) Morphological plasticity of the clonal herb Lamiastrym galeobdolon (L.) Ehrend & Polatshek 
in response to partial shading. New Phytologist 124:291-300 

Dong, M. és Alaten, B. (1999) Clonal plasticity in response to rhizome severing and heterogeneous resource 
supply in the rhizomatous grass Psammochloa villosa in an Inner Mongolian dune, China. Plant Ecology 
141:53-58 

Dong, M., During, H. J. és Werger, M. J. (2002) Root and shoot plasticity of the stoloniferous herb Ajuga 
reptans L. planted in a heterogeneous environment. Flora 197:37-46 

During, H. J. (1990) Clonal growth pattern among byophytes. J. van Groenendael és H. de Kroon (szerk.): 
Clonal Growth in Plants: Regulation and Function. pp. 153-176. SPB Academic Publishing, The Hague 

Durrett, R. és Levin, S. A. (1994) Stochastic spatial models: a user's guide to ecological applications. 
Philosophical Transaction of the Royal Society of London B 343:329-350 

Eriksson, O. és Jerling, L. (1990) Hierarchical selection and risk spreading in clonal plants. J. van Groenendael 
és H. de Kroon (szerk.): Clonal Growth in Plants: Regulation and Function. pp. 79-94. SPB Academic 
Publishing, The Hague 

Eriksson, O. és Bremer, B. (1993) Genet dynamics of the clonal plant Rubus saxitilis. Journal of Ecology 
81:533-542 

Eriksson, O. (1997) Clonal life histories and the evolution of seed recruitment. J. van Groenendael és H. de 
Kroon (szerk.): The ecology and evolution of clonal plants. pp. 211-226. Backhuys Publishing, Leiden, The 
Netherlands 

Evans, J. P. (1991) The effect of resource sharing on fitness related traits in a clonal dune perennial, 
Hydrocotyle bonariensis. Oecologia 86:268-275 

Evans, J. P. (1992) The effect of localresource availability and clonal integration on ramet functional 
morphology in Hydrocotyle bonariensis. Oecologia 89:265-276 

Evans, J. P. és Cain, M. L. (1995) A spatially explicit test of foraging behavior in a clonal plant. Ecology 
76:1147-1155 



 115

Fitter, A., Hodge, A. és Robinson, D. (2000) Plant response to patchy soil. M. J. Hutchings, E. John és A. J. 
Stewart (szerk.): The Ecological Consequences of Environmental Heterogeneity. pp. 71-90. Blackwell, 
Oxford 

Fransen, B., de Kroon, H. és Berendse, F. (1998) Root morphological plasticity and nutrient acquisition of 
perennial grass species from habitats of different nutrient availability. Oecologia 115:351-358 

Fransen, B., Blijjenberg, J. és De Kroon, H. (1999) Root morphological and phisiological plasticity of perennial 
grass species and the exploitation of spatial and temporal heterogeneous nutrient patches. Plant and Soil 
211:179-189 

Fransen, B., de Kroon, H. és Berendse, F. (2001) Soil nutrient heterogeneity alters competition between 
perennial grass species. Ecology 82:2534-2546 

Gardner, R. H., Milne, B. T., Turner, M. G. és O'Neill, R. V. (1987) Natural models for the analysis of broad-
scale landscape pattern. Landscape Ecology 1:19-28 

Gardner, S. N. és Mangel, M. (1999) Modeling investments in seeds, clonal offspring, and translocation in a 
clonal plant. Ecology 80:1202-1220 

Gause, G. F. (1935) The struggle for existence. William and Wilkins, Baltimore 
Grim, P. (1995) The greater generosity of spatialized prisoners's dilemma. Journal of Theoretical Biology 

173:353-359 
Gu, J. és Marshall, C. (1988) The effect of tiller removal and tiller defoliation on competition between the main 

shoot and tillers of spring barley. Annual Applied Biology 122:597-608 
Gustafson, E. J. és Parker, G. R. (1992) Relationships between landcover proportions and indices of landscape 

spatial pattern. Landscape Ecology 7:101-110 
Hammerstein, P. (2001) Games and markets: economic behaviour in humans and other animals. P. 

Hammerstein (szerk.): Economics in Nature. pp. 1-19. Cambridge University Press, Cambridge 
Hansson, L. és Angelstam, P. (1991) Landscape ecology as a theoretical basis for nature conservation. 

Landscape Ecology 5:191-201 
Harper, J. L. (1978) The demography of plants with clonal growth. A. H. J. Freysen és J. W. Woldendorps 

(szerk.): Structure and functioning of plant population. pp. 27-45. North Holland, Amsterdam 
Harper, J. L. (1985) Modules, branches, and the capture of resources. J. B. C. Jackson, L. W. Buss és R. E. 

Cook (szerk.): Population biology and evolution of clonal organisms. pp. 1-33. Yale University Press, New 
Haven, Connecticut 

Hartnett, C. D. és Bazzaz, F. A. (1983) Physiological integration among intraclonal ramets in Solidago 
canadiensis L. Ecology 64:779-788 

Hartnett, C. D. és Bazzaz, F. A. (1985) The integration of neighbourhood effects by clonal genets in Solidago 
canadensis. Journal of Ecology 73:415-427 

Hauert, C., De Monte, S., Hofbauer, J. és Sigmund, K. (2002) Volunteering as Red Queen mechanism for 
cooperation in public goods games. Science 296:1129-1132 

Herben, T. (1992) Coexistence and pattern diversity in communities of clonal organisms: a model based on 
cellular automata. Abstracta Botanica 16:49-54 

Herben, T., Hara, T., Marshall, C. és Soukupová, L. (1994) Plant Clonality: biology and diversity. L. 
Soukupová, C. Marshall, T. Hara és T. Herben (szerk.): Plant Clonality: Biology and Diversity. pp. 7-16. 
Opulus Press, Uppsala 

Herben, T. (1996) Founder and dominance control: neglected concepts in the community dynamics of clonal 
plants. B. Oborny és J. Podani (szerk.): Clonality in plant communities. pp. 3-11. Opulus Press, Uppsala 

Herben, T. és 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 

Hiebler, D. (2000) Populations on fragmented landscapes with spatially structured heterogeneities: landscape 
generation and local dispersal. Ecology 81:1629-1641 

Hogeweg, P. (1988) Cellular automata as a paradigm for ecological modelling. Applied Mathematics and 
Computation 27:81-100 

Huang, K. (1994) Statistical mechanics. John Wiley & Sons, New York 
Huberman, B. A. és Glance, N. S. (1993) Evolutionary games and computer simulations. Proc. Natl. Acad. Sci. 

USA 99:7716-7718 
Huffaker, C. B. (1958) Experimental studies on predation: dispersion factors and predator-prey oscillations. 

Hilgardia 27:343-383 
Hutchings, M. J. és Bradbury, I. K. (1986) Ecological perspectives on clonal perennial herbs. BioScience 

36:178-182 
Hutchings, M. J. és Slade, A. J. (1988) Morphological plasticity, foraging and integration in clonal perennial 

herbs. A. J. Davy, M. J. Hutchings és A. R. Watkinson (szerk.): Plant Population Ecology. pp. 83-109. 
Blackwell Scientific Publ., Oxford 



 116

Hutchings, M. J. és de Kroon, H. (1994) Foraging in plants: the role of morphological plasticity in resource 
acquisition. Advances in Ecological Research 25:159-238 

Hutchings, M. J. és Wijesinghe, D. K. (1997) Patchy habitats, division of labour and growth dividends in clonal 
plants. Trends in Evolution and Ecology 12:390-394 

Hutchings, M. J. (1999) Clonal plants as cooperative systems: benefits in heterogeneous environments. Plant 
Species Biology 14:1-10 

Hutchings, M. J. és Price, E. A. C. (1999) Glechoma hederacea L. (Nepeta glechoma Benth., N. hederacea (L.) 
Trev.). Journal of Ecology 87:347-367 

Hutchings, M. J., Wijesinghe, D. K. és John, E. (2000) The effect of heterogeneous nutrient supply on plant 
performance: a survey of responses, with special reference to clonal herbs. M. J. Hutchings, E. John és A. J. 
Stewart (szerk.): The Ecological Consequences of Environmental Heterogeneity. pp. 91-110. Blackwell, 
Oxford 

Inghe, O. (1989) Genet and ramet survivorship under different mortality regimes - A cellular automata model. 
Journal of Theoretical Biology 138:257-270 

Johansson, M. E. (1993) Factors controlling the population dynamics of the clonal helophyte Ranunculus 
lingua. Journal of Vegetation Science 4:621-632 

Johnson, G. D., Myers, W. L. és Patil, G. P. (1999) Stochastic generating models for simulating hierarchically 
structured multi-cover landscapes. Landscape Ecology 14:413-421 

Jónsdóttir, I. S. és Callaghan, T. V. (1988) Interrelationships between different generations of interconnected 
tillers of Carex bigelowii. Oikos 52:120-128 

Jónsdóttir, I. S. és Callaghan, T. V. (1989) Localized defoliation stress and the movement of 14C-photosynthates 
between tillers of Carex biqelowii. Oikos 54:211-219 

Jónsdóttir, I. S. és Watson, M. A. (1997) Extensive physiological integration: an adaptive trait in resource-poor 
environments? H. de Kroon és J. van Groenendael (szerk.): The Evolution and Eecology of Clonal Plants. 
pp. 109-136. Backhuys Publishers, Leiden 

Jonsson, B. O. (1995) Old population of the rhizomatous sedge Carex bigelowii show little intermingling of 
clones (genets). Abstracta Botanica 19:105-113 

Keitt, T. H. és Johnson, A. R. (1995) Spatial heterogeneity and anomalous kinetics: emergent patterns in 
diffusion-limited predator-prey interaction. Journal of Theoretical Biology 171:127-139 

Kelly, C. K. (1995) Thoughts on clonal integration: facing the evolutionary context. Evolutionary Ecology 
9:575-585 

Kelly, C. K., Harris, D. és Perez-Ishiwara, R. (2001) Is breaking up hard to do? Breakage, growth, and survival 
in the parasitic clonal plant Cuscuta corymbosa (Convolvulacea). American Journal of Botany 88:1458-
1468 

Kerszberg, M. és Changeux, J.-P. (1998) A simple molecular model of neurulation. BioEssays 20:758-770 
Kerszberg, M. és Wolpert, L. (1998) Mechanism for positional signalling by morphogen transport: a theoretical 

study. Journal of Theoretical Biology 191:103-114 
Kleijn, D. és van Groenendael, J. (1999) The exploitation of heterogeneity by a clonal plant in habitats with 

contrasting productivity levels. Journal of Ecology 87:873-884 
Klekowski, E. J. (1997) Somatic mutation theory of clonality. H. de Kroon és J. van Groenendael (szerk.): The 

Ecology and Evolution of Clonal Plants. pp. 227-241. Backhuys Publ., Leiden, The Netherlands 
Klimeš, L., Klimešova, J., Hendriks, R. és van Groenendael, J. (1997) Clonal plant architecture: a comparative 

analysis of form and function. H. de Kroon és J. van Groenendael (szerk.): The Evolution and Ecology of 
Clonal Plants. pp. 1-30. Backhuys Publishers, Leiden 

Klimeš, L. és Klimešova, J. (1999a) CLO-PLA2 - a database of clonal plants in central Europe. Plant Ecology 
141:9-19 

Klimeš, L. és Klimešova, J. (1999b) Root sprouting in Rumex accetostella under different nutrinet levels. Plant 
Ecology 141:33-39 

Knapp, A. K., Fay, P. A., Blair, J. M., Collins, S. L., Smith, M. D., Carlisle, J. D., Harper, C. W., Danner, B. T., 
Lett, M. S. és McCarron, J. K. (2002) Rainfall variability, carbon cycling, and plant species diversity in a 
mesic grassland. Science 298:2202-2205 

Kotliar, N. B. és Wiens, J. A. (1990) Multiple scales of patchiness and patch structure: a hierarchical 
framework for the study of heterogeneity. Oikos 59:253-260 

Kreher, S. A., Foré, S. A. és Collins, B. S. (2000) Genetic variation within and among patches of the clonal 
species, Vaccinium stamineum L. Molecular Ecology 9:1247-1252 

Kull, T. (1995) Genet and ramet dynamics of Cypripedium calceolus in different habitats. Abstracta Botanica 
19:95-104 

Kun, Á. (2000) Mikor elõnyös egy klón tagjainak fiziológiai kapcsoltsága? - Sejtautomata szimulációs modell. 
Szakdolgozat. Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék, Eötvös Loránd Tudományegyetem 



 117

Kun, Á. és Oborny, B. (2003) Survival and competition of clonal plant populations in spatially and temporally 
heterogeneous habitats. Community Ecology accepted: 

Landa, K., Benner, B., Watson, M. A. és Gartner, J. (1992) Physiological integration for carbon in mayapple 
(Podophyllum peltatum), a clonal perennial herb. Oikos 63:348-356 

Lavorel, S., O'Neill, R. V. és Gardner, R. H. (1994) Spatio-temporal dispersal strategies and annual plant 
species coexistence in a structured landscape. Oikos 71:75-88 

Levins, R. (1968) Evolution in changing environments. Princeton University Press, Princeton 
Li, R., Werger, M. J., de Kroon, H., During, H. J. és Zhong, Z. C. (2000) Interaction between shoot age 

structure, nutrient availability and physiological integration in the giant bamboo Phyllostachys pubescens. 
Plant Biology 2:437-446 

Lötscher, M. és Hay, M. J. M. (1997) Genotypic differences in physiological integration, morphological 
plasticity and utilisation of phosphorous induced by variation in phosphate supply in Trifolium repens. 
Journal of Ecology 85:341-350 

Mágori, K., Oborny, B., Dieckmann, U. és Meszéna, G. (2002) Cooperation and competition in heterogeneous 
environments: the evolution of resource sharing in clonal plants. Kézirat 

Magyar, G. (2001) Klonális növények hatása az élõhely foltmintázatára - egy térbeli dinamikai modell. 
Szakdolgozat. Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék, Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Mandelbrot, B. (1983) The fractal geometry of nature. Freeman, San Francisco, CA 
Marshall, C. (1990) Source-sink relations of interconnected ramets. J. van Groenendael és H. de Kroon (szerk.): 

Clonal Growth in Plants: Regulation and Function. pp. 23-42. SPB Academic Publishing, The Hague 
Marshall, C. és Price, E. A. C. (1997) Sectoriality and its implications for physiological integration. H. de 

Kroon és J. van Groenendael (szerk.): The Evolution and Ecology of Clonal Plants. pp. 79-107. Backhuys 
Publishers, Leiden 

McIntyre, N. E. és Wiens, J. A. (1999) Interaction between habitat abundance and configuration: experimental 
validation of some predictions from percolation theory. Oikos 88:129-137 

Mogie, M. és Hutchings, M. J. (1990) Phylogeny, ontogeny and clonal growth in vascular plants. J. van 
Groenendael és H. de Kroon (szerk.): Clonal Growth in Plants: Regulation and Function. pp. 3-22. SPB 
Academic Publishing, The Hague 

Neuhauser, C. (1998) Habitat destruction and competitive coexistence in spatially explicit models with local 
interaction. Journal of Theoretical Biology 193:445-463 

Noble, J. C. és Marshall, C. (1983) The population biology of plants with clonal growth II. The nutrient 
strategy and modular physiology of Carex arenaria. Journal of Ecology 71:865-877 

Novoplansky, A. (1996) Developmental responses of individual Onobrychis plants to spatial heterogeneity. 
Vegetatio 127:31-39 

Novoplansky, A. és Goldberg, D. E. (2001) Effect of water pusling on individual performance and competitive 
hierarchies in plants. Journal of Vegetation Science 12:199-208 

Nowak, M. A. és May, R. M. (1992) Evolutionary games and spatial chaos. Nature 359:826-829 
Nowak, M. A., Bonhoeffer, S. és May, R. M. (1994) Spatial games and the maintenance of cooperation. Proc. 

Natl. Acad. Sci. USA 91:4877-4881 
Oborny, B. (1994a) Growth rules in clonal plants and environmental predictability - a simulation study. Journal 

of Ecology 82:341-351 
Oborny, B. (1994b) Spacer length in clonal plants and the efficinecy of resource capture in heterogeneous 

environments: a Monte Carlo simulation. Folia Geobotanica & Phytotaxonomica 29:139-158 
Oborny, B. és Bartha, S. (1995) Clonality in plant communities: an overview. Abstracta Botanica 19:115-127 
Oborny, B. és Cain, M. L. (1997) Models of spatial spread and foraging in clonal plants. H. de Kroon és J. van 

Groenendael (szerk.): The Ecology and Evolution of Clonal Plants. pp. 115-127. Backhuys Publ., Leiden, 
The Netherlands 

Oborny, B., Kun, Á., Czárán, T. és Bokros, S. (2000) The effect of clonal integration on plant competition for 
mosaic habitat space. Ecology 81:3291-3304 

Oborny, B., Czárán, T. és Kun, Á. (2001) Exploration of resource patches by clonal growth: a spatial model on 
the effect of transport between modules. Ecological Modelling 141:151-169 

Oborny, B. és Kun, Á. (2002) Fragmentation of clones: How does it influence dispersal and competitive 
ability? Evolutionary Ecology 15:319-346 

Ong, C. K., Marshall, C. és Sagar, G. R. (1978) The physiology of tiller death in grasses. 2. Causes of tiller 
death in grass sward. Journal of British Grassland Society 33:205-211 

Ong, C. K. és Marshall, C. (1979) The growth and survival of severely shaded tillers in Lolium perenne L. 
Annals of Botany 43:251-256 

Peitigen, H. O. és Saupe, D. (1988) The science of fractal images. Springer-Verlag, New York, New York, 
USA 



 118

Pennings, S. C. és Callaway, R. M. (2000) The advantage of clonal integration under different ecological 
conditions: a community-wide test. Ecology 81:709-716 

Peterson, C. J. és Jones, R. H. (1997) Clonality in woody plants: a review and comparison with clonal herbs. J. 
van Groenendael és H. de Kroon (szerk.): The Ecology and Evolution of Clonal Plants. pp. 263-290. 
Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands 

Pickett, S. T. A. és Thompson, J. N. (1978) Patch dynamics and the design of nature reserves. Biological 
Conservation 13:75-37 

Piqueras, J., Klimeš, L. és Redbo-Torstensson, P. (1999) Modelling the morphological response to nutrient 
availability in the clonal plant Trientalis europaea L. Plant Ecology 141:117-127 

Pitelka, L. F. és Ashmun, J. W. (1985) Physiology and integration of ramets in clonal plants. J. B. C. Jackson, 
L. W. Buss és R. E. Cook (szerk.): Population Biology and Evolution of Clonal Organisms. pp. 399-435. 
Yale University Press, New Haven, Connecticut, USA 

Price, E. A. C. és Marshall, C. (1999) Clonal plants and environmental heterogeneity. Plant Ecology 141:3-7 
Price, E. A. C., Gamble, R., Williams, G. G. és Marshall, C. (2002) Seasonal pattern of partitioning and 

remobilization of 14C in the invasive rhizomatous perennial Japanese knotweed (Fallopia japonica (Houtt.) 
Ronse Decraene). Evolutionary Ecology 15:347-362 

Primack, R. B. (1998) Essentials of Conservation Biology. Sinauer Associates,  
Pyšek, P. (1997) Clonality and plant invasion: can a trait make a difference? J. van Groenendael és H. de Kroon 

(szerk.): The Ecology and Evolution of Clonal Plants. pp. 405-427. Backhuys Publishers, Leidens, The 
Netherlands 

Quereshi, R. A. és Spanner, D. C. (1971) Undirectional movement of tracers along the stolon of Saxifraga 
sarmentosa. Planta 101:133-145 

Rapoport, A. és Chammah, A. M. (1965) Prisoner's Dilemma. University of Michigan Press, Ann Arbor 
Sachs, T. (2002) Developmental processes and the evolution of plant clonality. Evolutionary Ecology 15:485-

500 
Saitoh, T., Seiwa, K. és Nishiwaki, A. (2002) Importance of phisiological integration of dwarf bamboo to 

persistence in forest understorey: a field experiment. Journal of Ecology 90:78-85 
Salzman, A. G. (1985) Habitat selection in a clonal plant. Science 228:603-604 
Savage, M., Sawhill, B. és Askenazi, M. (2000) Community dynamics: What happens when we rerun the tape. 

Journal of Theoretical Biology 205:515-526 
Schenk, H. J. (1999) Clonal splitting in desert shrubs. Plant Ecology 141:41-52 
Schmid, B. és Bazzaz, F. A. (1987) Clonal integration and population structure in perennials: effects of 

severing rhizome connections. Ecology 68:2016-2022 
Schmid, B. és Bazzaz, F. A. (1991) Growth of transplanted and native shoots in perennials with contrasting 

genet architecture. Flora 185:335-344 
Schmid, B. és Bazzaz, F. A. (1992) Growth responses of rhizomatous plants to fertilizer application and 

interference. Oikos 65:13-24 
Schwaegerle, K. E., McIntyre, H. és Swingley, C. (2000) Quantitative genetics and the persistence of 

environmental effects in clonally propagated organisms. Evolution 54:452-461 
Sigmund, K. (1992) On prisoners and cells. Nature 359:774 
Silvertown, J. S., Holtier, J., Johnson, J. és Dale, P. (1992) Cellular automaton models of interspecific 

competition for space: the effect of pattern on process. Journal of Ecology 80:527-534 
Slade, A. J. és Hutchings, M. J. (1987a) Clonal integration and plasticity in foraging behavior in Glechoma 

hederacea. Journal of Ecology 75:1023-1036 
Slade, A. J. és Hutchings, M. J. (1987b) The effects of nutrient availability on foraging in the clonal herb 

Glechoma hedeacea. Journal of Ecology 75:95-112 
Standovár, T. és Primack, R. B. (2001) A természetvédelmi biológia alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest 
Stauffer, D. és Aharony, A. (1994) Introduction to percolation theory. Revised second edition. Taylor and 

Francis,  
Stoll, P. és Schmid, B. (1998) Plant foraging and dynamic competition between branches of Pinus sylvestris in 

contrasting light environments. Journal of Ecology 86:934-945 
Stoll, P. és Weiner, J. (2000) A neighborhood view of interactions among individual plants. U. Dieckmann, R. 

Law és J. A. J. Metz (szerk.): The Geometry of Ecological Interactions. pp. 11-27. Cambridge University 
Press,  

Stuefer, J. és Hutchings, M. J. (1994) Environmental heterogeneity and clonal growth - a study of the capacity 
for reciprocal translocation in Glechoma hederacea L. Oecologia 100:302-308 

Stuefer, J., During, H. J. és Schieving, F. (1998) A model on optimal root/shoot allocation and water transport 
in clonal plants. Ecological Modelling 111:171-186 



 119

Stuefer, J. és Huber, H. (1999) The role of stolon internodes for ramet survival after clone fragmentation in 
Potentilla anserina. Ecology Letters 2:135-139 

Stuefer, J. F., During, H. J. és de Kroon, H. (1994) High benefits of clonal integration in two stoloniferous 
species, in response to heterogeneous light environments. Journal of Ecology 82:511-518 

Stuefer, J. F. (1995) Separating the effects of assimilate and water integration in clonal fragments by the use of 
steam-girdling. Abstracta Botanica 19:75-81 

Stuefer, J. F. (1996) Potential and limitations of current concepts regarding the responses of clonal plants to 
environmental heterogeneity. Vegetatio 127:55-70 

Stuefer, J. F., de Kroon, H. és During, H. J. (1996) Exploitation of environmental heterogeneity by spatial 
division of labour in a clonal plant. Functional Ecology 10:328-334 

Sutherland, W. J. és Stillman, R. A. (1988) The foraging tactics of plants. Oikos 52:239-244 
Suzuki, J. és Hutchings, M. J. (1997) Interactions between shoots in clonal plants and the effects of stored 

resources on the structure of shoot populations. H. de Kroon és J. van Groenendael (szerk.): The Ecology 
and Evolution of Clonal Plants. pp. 311-330. Backhuys Publishers, Leiden 

Suzuki, J., Herben, T., Krahulec, F. és Hara, T. (1999) Size and spatial pattern of Festuca rubra genets in a 
mountain grassland: its relevance to genet establishment and dynamics. Journal of Ecology 87:942-954 

Suzuki, J. és Stuefer, J. (1999) On the ecological and evolutionary significance of storage in clonal plants. Plant 
Species Biology 14:11-17 

Szabó, G., Gergely, H. és Oborny, B. (2002) Generalized contact process on random environments. Physical 
Reviews E 65:066111 

Szabó, G. és Hauert, C. (2002) Phase transition and volunteering in spatial public good games. Physical Review 
Letters 89:118101 

Tamm, A., Kull, K. és Sammul, M. (2002) Classifying clonal growth forms based on vegetative mobility and 
ramet longevety: a whole community analysis. Evolutionary Ecology 15:383-401 

Tietema, T. (1980) Ecophysiology of the sand sedge, Carex arenaria L. II. The distribution of 14-C assimilates. 
Acta Bot. Neerl. 29:165-178 

Tilman, D., May, R. M., Lehman, C. L. és Nowak, M. A. (1994) Habitat destruction and the extinction debt. 
Nature 371:65-66 

Tischendorf, L. és Fahrig, L. (2000) How should we measure landscape connectivity? Landscape Ecology 
15:633-641 

Tischendorf, L. (2001) Can landscape indices predict ecological processes consistently? Landscape Ecology 
16:235-254 

Turkington, R. és Harper, J. L. (1979) The growth, distribution and neighbour relationships of Trifolium repens 
in a permanent pasture. I. Ordination, pattern and contact. Journal of Ecology 67:201-218 

Turner, M. G., Gardner, R. H., Dale, V. H. és O'Neill, R. V. (1989) Predicting the spread of distrubance across 
heterogeneous landscapes. Oikos 55:121-129 

Turner, M. G., Gardner, R. H. és O'Neill, R. V. (2001) Landscape Ecology. Springer-Verlag, New York 
van Groenendael, Klimeš, L., Klimešova, J. és Hendriks, R. (1996) Comparative ecology of clonal plants. 

Philosophical Transaction of the Royal Society of London B 351:1331-1339 
van Groenendael, J. és de Kroon, H. (1990) Preface. J. van Groenendael és H. de Kroon (szerk.): Clonal 

Growth in Plants: Regulation and Function. pp. vii-ix. SPB Academic Publishing, The Hague 
van Kleunen, M., Fischer, M. és Schmid, B. (2000) Clonal integration in Ranunculus reptans: by-product or 

adaptation? Journal of Evolutionary Biology 13:237-248 
Vasek, F. C. (1980) Creosote bush: long lived clones in Majave Desert. American Journal of Botany 67:246-

255 
Watson, M. A. (1986) Integrated physiological units in plants. Trends in Evolution and Ecology 1:119-123 
Watson, M. A. (1990) Phenological effect on clone development and demography. J. van Groenendael és H. de 

Kroon (szerk.): Clonal Growth in Plant: Regulation and Function. pp. 43-55. SPB Academic Publishing, 
The Hague 

Watt, A. S. (1947) Pattern and process in the plant community. Journal of Ecology 35:1-22 
Wennström, A. (1999) The effect of systematic rusts and smuts on clonal plants in natural systems. Plant 

Ecology 141:93-97 
Wiens, J. A., Schooley, R. L. és Weeks, D., Jr. (1997) Patchy landscapes and animal movements: do beetles 

percolate. Oikos 78:257-264 
Wiens, J. A. (2000) Ecological heterogeneity: an ontogeny of concepts and approaches. M. J. Hutchings, E. 

John és A. J. Stewart (szerk.): The Ecological Consequences of Environmental Heterogeneity. pp. 9-31. 
Blackwell, Oxford 

Wiens, J. A. (2001) The landscape context of dispersal. J. Clobert, E. Danchin, A. A. Dhondt és J. D. Nichols 
(szerk.): Dispersal. pp. 96-109. Oxford University Press, Oxford 



 120

Wijesinghe, D. K. (1994) Temporal and structural components of ramet independence in the clonal perennial 
herb, Potentilla simplex. Journal of Ecology 82:13-20 

Wijesinghe, D. K. és Handel, S. N. (1994) Advantages of clonal growth in heterogeneous habitats: an 
experiment with Potentilla simplex. Journal of Ecology 82:495-502 

Wijesinghe, D. K. és Hutchings, M. J. (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 

Wijesinghe, D. K. és Hutchings, M. J. (1999) The effect of environmental heterogeneity on the performance of 
Glechoma hederacea: the interactions between patch contrast and patch scale. Journal of Ecology 87:860-
872 

Wijesinghe, D. K. és Whigham, D. F. (2001) Nutrient foraging in woodland herbs: a comparison of three 
species of Uvularia (Liliaceae) with contrasting belowground morphologies. American Journal of Botany 
88:1071-1079 

Wilhalm, T. (1995) A comparative study of clonal fragmentation in tussock-forming grasses. Abstracta 
Botanica 19:51-60 

Winkler, E. és Schmid, B. (1996) Clonal strategies of herbaceous plant species: a simulation study on 
population growth and competition. B. Oborny és J. Podani (szerk.): Clonality in plant communities. pp. 51-
60. Opulus Press, Uppsala 

Winkler, E. és Klotz, S. (1997) Clonal plant species in a dry-grassland community: a simulation study of long-
term population dynamics. Ecological Modelling 96:125-141 

Winkler, E. és Fischer, M. (2002) The role of vegetative spread and seed dispersal for optimal life histories of 
clonal plants: a simulation study. Evolutionary Ecology 15:281-301 

Winkler, E. és Stöcklin, J. (2002) Sexual and vegetative reproduction of Hieracium pilosella L. under 
competition and disturbance: a grid based model. Annals of Botany 89:525-536 

With, K. A. és Crist, T. O. (1995) Critical threshold in species responses to landscape structure. Ecology 
76:2446-2459 

With, K. A. (1997) The application of neutral landscape models in conservation biology. Conservation biology 
11:1069-1080 

With, K. A., Gardner, R. H. és Turner, M. G. (1997) Landscape connectivity and population distribution in 
heterogeneous environments. Oikos 78:151-169 

With, K. A. és King, A. W. (1997) The use and misuse of neutral landscape models in ecology. Oikos 79:219-
229 

With, K. A. és King, A. W. (1999) Dispersal success on fractal landscapes: a consequence of lacunarity 
threshold. Landscape Ecology 14:73-82 

Yu, F., Chen, Y. és Dong, M. (2002) Clonal integration enhances survival and performance of Potentilla 
anserina, suffering from partial sand burial on Ordos plateau, China. Evolutionary Ecology 15:303-318 

 



 121

14. Összefoglalás 

A klonális növények fiziológiailag potenciálisan független modulok (rametek) vegetatív 

képzésével szaporodnak. A klonális fajok egy részénél a kifejlett rametek fiziológiailag 

kapcsolatban maradnak, és tápanyagokat osztanak egymás között, ezeket a fajokat 

integrátornak hívjuk. Más fajokban a kifejlett rametek fiziológiailag függetlenné válnak, 

ezeket dezintegrátoroknak nevezzük. 

Értekezésemben egy térben explicit szimulációs modell keretében tanulmányoztam a 

fiziológiai integráció létének és hiányának a populációdinamikára gyakorolt hatását. Térben 

és időben heterogén foltmintázaton vizsgáltam, hogy milyen körülmények között érdemes 

tápanyagot osztani, vagy fiziológiailag függetlenné válni. 

A térben explicit populációdinamikai modellekben használható környezeti heterogenitás 

definíciót adtam, a lehető legtöbb heterogenitáskomponens figyelembevételével. Több 

tájképgeneráló algoritmusra megmutattam, hogy az időbeli heterogenitást hogyan lehet 

bennük bevezetni. 

Tanulmányaimban vizsgáltam a foltméret, a jó folt gyakoriság, az időbeli változás, a 

kontraszt és a jó és rossz foltokban levő tápanyag mennyiségének a populációdinamikára és 

az integrátorok és dezintegrátorok versengésére gyakorolt hatását. A bemutatott modellek az 

elsők, amelyek a klonális integrációt változó foltmintázaton tanulmányozzák. 

Az eredmények alapján elmondható, hogy egyik heterogenitásparaméter sem tudja 

egymagában teljesen megmagyarázni a kompetíció kimenetelét. Bármely stratégia nyerhet 

magas és alacsony kontrasztnál, finoman vagy durván szemcsézett élőhelyen, időbeli 

fluktuáció mellett vagy nélküle, és különböző jó folt gyakoriságnál. Ez mutatja, hogy 

mennyire fontos minden heterogenitáskomponens azonosítása és figyelembevétele. A jó 

helyek térbeli és időbeli autókorrelációja – amelyet minden heterogenitáskomponens 

befolyásol – segít megmagyarázni a kompetíció kimenetelét. Az aggregáltabb 

foltmintázatokon a dezintegrátorok dominálnak, mert a jó helyeken lokálisan jobb 

kompetítorok és terjedésük ilyen élőhelyeken nem gátolt. Az integráció a szegregáltabb 

foltmintázatú élőhelyeken előnyös, mert a az integrátorok sikeresen kiegyenlítik a környezet 

heterogenitását és a rossz helyen levő rametek eltartásával sikeresen terjedhetnek a jó 

folthalmazok közötti rossz régiókban is. 
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15. Summary 

Clonal plants reproduce vegetatively by producing semiautonomous modules (ramets). 

In some of the clonal species, established ramets remain connected and share resources, 

these species are called integrators. In other species, established ramets become 

physiologically independent (splitters). 

The dissertation presents a study of the effect of the presence or absence of 

physiological integration on population dynamics using spatially explicit simulations. I have 

studied the advantage of resource sharing or physiological independence in spatially and 

temporally heterogeneous environments. 

I have proposed a definition of heterogeneous environments which allows for the 

simulation of heterogeneous environments in spatially explicit models of population 

dynamics. I have presented the method of introducing temporal heterogeneity to a number of 

heterogeneous landscape generating algorithms. 

I have studied the effects of average resource availability, patch size, frequency of 

environmental change, contrast between good and bad sites and resource level of good and 

bad sites on the population dynamics and competition of splitters and integrators. The 

presented models are the first to study clonal integration in a temporally changing 

environment. 

The results show that none of the heterogeneity parameters alone could explain the 

outcome of competition. Either of the strategies could win at low or high contrast, in fine or 

coarse-grained habitats, with or without temporal fluctuation, or at different resource 

availabilities. This result clearly shows the importance of identifying and considering all the 

components of heterogeneity when predicting the effect of integration. The spatial and 

temporal autocorrelation of good sites, which is influenced by all heterogeneity components, 

helps in predicting the outcome of competition. Splitters dominated when the resource 

pattern was aggregated, because splitters are better competitor in good sites and their spread 

is not hampered in such habitats. Clonal integration proved to be advantageous in habitats 

with segregated resource pattern, because integrators can successfully even out the 

heterogeneity of the environment and by subsidizing ramets in bad sites they can cross the 

bad regions separating the good patches. 


