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

helyüket a gyökerezésük helyén tapasztalt körülmények között. A maggal való szaporodáson 

kívül a klonális növekedés biztosíthat csak lehetőséget a lokális rossz körülmények 

elhagyására. A klonális növények az anyától bizonyos távolságra genetikailag azonos, 

vegetatív utódokat (ramet) hoznak létre. Így a genetikai egyed (genet) horizontálisan képes 

terjedni, közben a legkülönbözőbb mikroélőhelyekkel találkozhat. 

A klonális fajok egy részénél a kifejlett rametek hosszú ideig is fiziológiai kapcsolatban 

maradnak, és tápanyagokat osztanak egymás között (vizet, ásványi sókat és 

asszimilátumokat), ezeket a fajokat integrátornak hívjuk. Más fajokban a kifejlett rametek 

fiziológiailag függetlennél válnak, ezeket dezintegrátoroknak nevezzük. 

A klonális növények kutatásának korai szakaszában felmerült a kérdés, hogy milyen 

körülmények között adaptív fiziológiailag integránsnak maradni, vagy fiziológiailag 

függetlenné válni? A legtöbb hipotézis az integráció előnyéről és hátrányáról a környezet 

valamilyen heterogenitását feltételezi. Homogén környezetben a forrásosztásnak – az 

esetleges raktározáson kívül – a kísérletek tanulsága szerint előnye nincs. Az elmúlt két 

évtizedben számos tanulmány célja volt az integráció vagy a szétválás heterogén 

környezetbeli adaptív előnyének kutatása. 

Célkitűzésem egy térben explicit szimulációs modell keretében tanulmányozni a 

fiziológiai integráció létének és hiányának a populációdinamikára gyakorolt hatását térben és 

időben heterogén környezetben. Egy nagyobb térléptékű, a kísérleteknél komplexebb 

foltmintázaton, a lehető legtöbb heterogenitás komponens figyelembevételével vizsgálom, 

hogy milyen körülmények között érdemes tápanyagot osztani, vagy fiziológiailag 

függetlenné válni. Ismereteim szerint a bemutatott tanulmányok az elsők, amelyek a 

fiziológiai integrációt térben explicit módon modellezik. 

Jelen dolgozat hat tanulmányon alapul, amelyek mindegyike a fentebb megfogalmazott 

kérdéskört vizsgálja. 

Az első tanulmányban egy olyan környezetben vizsgálom a stratégiák viselkedését, 

amelyben feltételeztem, hogy a forrásgazdag foltokban többletforrás van, amit a ramet nem 

tud saját növekedésének és túlélésének további növelésére használni, de megoszthatja 

rosszabb forrásellátottságú klóntársaival. 

A második tanulmányban a jó folt gyakoriság hatását vizsgálom dezintegrátor és két 

integrátor (a kis fragmentumon belül integráló Fragmentum Integrátor és a kiterjedten 

integráló Genet Integrátor) stratégia terjedésére konstans, finoman szemcsézett élőhelyen. 
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A harmadik tanulmány a második tanulmány vizsgálatait terjeszti ki többféle élőhelyre. A 

jó folt gyakoriság mellett a foltméretnek, a kontrasztnak és a környezeti változás 

gyakoriságának a hatását vizsgálom. 

A negyedik tanulmányban arra keresem a választ, hogy a jó foltok minősége, vagy a rossz 

foltok minősége befolyásolja-e jobban a kompetíció kimenetelét. 

Az ötödik tanulmányban sakktáblaszerű tájképet feltételeztem, így eredményeim 

közvetlenül összevethetőek meglevő kísérletes eredményekkel. 

A hatodik tanulmányban egy evolúció modell keretében vizsgáltam az integráció fokának 

(a felvett forrás megosztásának mértéke) evolúcióját térben és időben heterogén 

környezetben. 

Módszer 
Az INTEGRID modellcsalád tagjai sztochasztikus sejtautomaták, így térben és időben 

diszkrét modellek. A modellt a növényhez skáláztam: az elemi skálát a ramet-ramet távolság 

szabja meg, az időlépést az új generáció megtelepedési ideje. 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. 

Tápanyagmező 

Kétféle folttípust feltételeztem jót (forrásgazdag, kedvező) és rosszat (forrásszegény, 

kedvezőtlen). Kétféle foltmintázatot (tájkép) használtam: sakktáblaszerűt és perkolációsat. A 

tájképek paraméterei a foltméret (s), a jó folt gyakoriság (p), a változás gyakoriság (C), a jó 

helyen levő forrás (eg) és a rossz helyen levő forrás (eb). E két utóbbi paraméter különbsége 

adja meg a kontrasztot (m). Sakktáblaszerű tájképen s×s méretű jó és rossz foltok 

váltakoznak, úgy hogy minden jó foltot rossz foltok vesznek körül, és viszont. Időben 

változó környezetben a foltmintázat C valószínűséggel az ellentettjére változik. Perkolációs 

tájképen a s×s méretű foltok véletlenszerűen kiválasztott p hányada jó, és a többi rossz. 

Időben változó élőhelyen minden időlépésben egy s×s-es jó folt Cg valószínűséggel rossz 

folttá válik, míg egy s×s-es rossz folt Cb valószínűséggel jóvá (a két paramétert úgy 

választottam, hogy a jó folt gyakoriság ne változzon). Az első tanulmányban feltételeztem, 

hogy a jó helyeken többletforrás lehet. A többi tanulmányban nem feltételeztem 

többletforrást, egy hely maximum egy ramet számára elegendő forrást tartalmazott. 
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Populációs mező  

A tanulmányokban három stratégiát vizsgáltam. A Dezintegrátor rametek 

megtelepedésüket követően függetlenné válnak, forrást nem osztanak. A Genet Integrátor 

esetében az egész genet fiziológiai kapcsolatban marad és a felvett forrást egyenletesen 

osztja szét rametjei között. A Fragmentum Integrátor esetében feljegyeztem, hogy mely 

ramet mely szomszédjával van fizikai összeköttetésben. A ramet halálával az összeköttetés 

megszakadt és az integrált klonális fragmentum (fiziológiai kapcsolatban levő rametek 

halmaza) részfragmentumokra esett szét. A fragmentumon belül a fragmentum integrátor 

rametek egyenletesen osztották el a rendelkezésükre álló forrást. 

Egy hely egy ramet számára elegendő helyet reprezentál. Egy hely lehet üres, vagy egy 

ramet által foglalt. Minden időlépésben a rametek a szomszédos üres helyekre szülhetnek új 

rametet. Ha több ramet is kolonizálná ugyanazt az üres helyet, akkor annak a rametnek van 

nagyobb esélye a kolonizációra, amelynek több forrás áll rendelkezésére. A rametek egy 

helyen túlélhetnek a forrásellátottságuknak megfelelő valószínűséggel. 

A stratégiák viselkedése 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 versengésnek négy kimenetele lehetséges: (1) mindkét stratégia kihal, (2) integrátor 

nyer, (3) dezintegrátor nyer, (4) együttélés. 

Tézisek 
Tájképgeneráló algoritmusok 

1. A térben explicit populációdinamikában alkalmazható környezeti heterogenitás 

definíciót adtam, ami lehetővé teszi heterogén tájképek előállítását a lehető legtöbb 

heterogenitás komponens figyelembevételével. Megmutatom a fizikában ismert Ising 

modellről, hogy időben és térben heterogén tájkép generálására alkalmas. 

2. Megmutattam, hogy milyen algoritmussal lehet időbeli heterogenitást is beépíteni 

egyes tájképgeneráló algoritmusokba, amelyekkel eddig csak térbeli heterogenitást 

modelleztek. 

A klonális integráció ökológiája 
3. A figyelembevett egyik heterogenitásparaméter sem tudja egymagában teljesen 

megmagyarázni a kompetíció kimenetelét. Bármely stratégia nyerhet magas és 
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alacsony kontrasztnál, finoman vagy durván szemcsézett élőhelyen, időbeli 

fluktuáció mellett vagy anélkül, és különböző jó folt gyakoriságnál. Ez mutatja, hogy 

mennyire fontos minden heterogenitáskomponens azonosítása és figyelembevétele. 
[első, harmadik, negyedik és ötödik tanulmány] 

4. A klonális integráció révén a növény sikeresen kiátlagolhatja a környezet 

heterogenitását. A környezeti heterogenitás kiátlagolásában a kiterjedt integrált 

rendszerrel rendelkező stratégia hatékonyabb. [másodiktól ötödik tanulmányig] 

5. A klonális integráció – a forrás megosztása – időben nem változó forrásmintázat 

mellett előnyös, ha a forrás kevés kisméretű foltba van koncentrálva. Időben változó 

élőhelyen a többi paramétertől majdnem függetlenül előnyös a fiziológiai integráció, 

de előnyösebb, ha a források kevesebb nagy foltba vannak koncentrálva. Az 

egyenletesebb forráseloszlás és a jó foltokban levő többletforrás csökkenése a 

dezintegráció dominanciáját eredményezi. [első tanulmány] 

6. Időben konstans, finoman szemcsézett és magas kontrasztú élőhelyen alacsony jó folt 

gyakoriságnál a stratégiák terjedése korlátozott. Populációméretük hirtelen 

növekedést mutat egy meghatározott jó folt gyakoriságnál. Az integrátorok terjedése 

kevésbé korlátozott, mint a dezintegrátoroké. [második tanulmány] 

7. A dezintegrátorok a jó helyeken lokálisan minding legalább olyan jó kompetítorok, 

mint az integrátorok. A dezintegrátorok képesek kiszorítani az integrátorokat a jó 

foltokból. [első és második tanulmány] 

8. A kis mértékű környezeti változás elősegíti a populációk terjedést, mert a 

forrásmintázat átrendeződésével „hidak” képződhetnek a jó folthalmazok között. 

Mivel a dezintegrátor terjedése korlátozottabb, így elsősorban a dezintegrátor 

dominanciáját segíti elő a kismértékű környezeti fluktuáció. [harmadik tanulmány] 

9. A környezeti változás negatív hatása a jó helyen megtelepedett rametek bolygatása. 

Mivel a dezintegrátor rametek inkább vannak a jó helyeken, így a dezintegrátort 

jobban érinti a változás negatív hatása. Az integrátorok sikeresen kiátlagolják a 

környezet heterogenitását. [első és harmadik tanulmány] 

10. Magas jó folt gyakoriságnál a kevés, rossz helyen eltartott ramet hozzájárul az 

integrátor sikeréhez, mert a környezet változásakor ezek a rametek 

forrásimportálóból forrásexportálóvá válhatnak. Ilyen környezetben az integrátorok 

kiszorítják a dezintegrátorokat. [harmadik tanulmány] 

11. A foltméret növelése állandó környezetben a dezintegrátor dominanciáját, változó 

környezetben az integrátor dominanciáját eredményezi. [első és harmadik tanulmány] 
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12. A kompetíció kimenetelét jobban befolyásolja a rossz foltban levő forrás 

mennyisége, mint a jó foltban levő forrás mennyisége. A jó és rossz foltok közötti 

kontraszt hatása csekély. [harmadik és negyedik tanulmány] 

A klonális integráció evolúciója 
13. Az ökológiai modell jól jósolja, hogy mely stratégia az optimális. Ahol 

dezintegrátorok dominálnak, ott az evolúció eredménye is csekély forrásosztás vagy a 

forrásosztás hiánya. Ahol az integrátor az egyeduralkodók, ott az evolúció eredménye 

is tekintélyesebb forrásosztás. Amennyiben a forrásmintázat időben negatívan 

korrelált, úgy a teljes forrásosztás az evolúciós optimum. 
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