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Eötvös Loránd Tudományegyetem
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Budapest

2010



Bevezető

A doktori disszertáció alapját képező munka az ökológiai rendszerek

léırásának egyik kulcsfogalma, a niche vizsgálatára irányult. Azt a

kérdést vizsgáltuk, hogyan lehet konzisztens, modell-független módon

bevezetni az ökológiai niche fogalmát térben heterogén, illetve időben

fluktuáló környezetben élő populációkra, valamint ennek seǵıtségével hogyan

vizsgálható az együttélés robusztussága. Populációk együttélésének és sta-

bilitásának vizsgálata az ökológia tudományán belül hosszú múltra tekint

viszsza. Ennek oka egyrészt a versengés fogalmának a darwini evolúciós

elképzelésen belül betöltött kulcsszerepe, másrészt a biodiverzitást kialaḱıtó,

illetve fenntartó folyamatok megértésének természetvédelmi jelentősége.

A niche az ökológiáról szóló értekezések egyik leggyakrabban hi-

vatkozott alapfogalma, az ökológia egyik ,,centrális szervező aspektusa”.

Központi helyzete ellenére azonban sem a fogalom definiálásában, sem

használhatóságának körében nincsen egyetértés, egyes szerzők használatának

szükségességét is megkérdőjelezik. A fogalom előfordulása az ökológiai

szakirodalomban – különböző jelentésekkel, eltérő használati körben –

területenként és koronként más és más gyakoriságú. Ennek egyik fő oka

az, hogy sokáig nem történt meg a niche matematikailag korrekt, modell-

független és konkrét ökológiai szituációkban is jól használható definiálása, a

másik ok pedig a niche mögöttes tartalmának túl szűk értelmezéséből fakad:

az ökológiai szakirodalomban a niche és az erőforrás-hasznośıtás szorosan

összekapcsolódott. Azonban egy populáció demográfiáját az erőforrások

mellett – amelyek sok esetben a legfontosabb faktorok – más tényezők is

szabályozzák. Ilyen reguláló tényezők lehetnek a térbeli kényszerek, predációs

nyomás, infekció, stb., amelyeket befolyásol a populáció létszáma és azok

pedig befolyásolják a populáció növekedését. Más szavakkal: a reguláló

tényezőkön keresztül működik a populációszabályozás visszacsatolása, ez sta-
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bilizálja az együtt élő populációkat. A populáció demográfiai paramétereit

befolyásolják még olyan hatások is, amelyek nincsenek benne a regulációs

körben: ezek a külső környezeti paraméterek (hőmérséklet, nedvesség, stb.).

Populációk együttélésének robusztussága – amelynek meghatározása a kon-

zervációbiológia egyik legfontosabb és legnehezebb problémája – attól függ,

mennyire stabil a koaĺıció e paraméterek megváltozásával szemben.

A reguláló tényezők forráslimitáción túli kiterjesztésével lehetőség

nýılik a niche fogalmának modell-független módon való matematikai for-

malizálására, amely seǵıthet a niche használati körének kitáǵıtásában, és

valós ökológiai szituációkban való kvantitat́ıv használatában – a fogalom

,,operativizálásában”. Meszéna és munkatársai (2006) nyomán az alábbi két

niche fogalmat vezethetjük be:

• szenzitivitás-niche: hogyan változik egy faj szaporodási rátája egy

adott reguláló változó kismértékű megváltozására

• impakt-niche: hogyan változik egy reguláló változó értéke egy adott faj

egyedszámának kismértékű megváltozására

Az ı́gy definiált impakt- és szenzitivitás-niche vektorok jól definiáltak és

adott ökológiai szituációkban (legalábbis elvileg) meghatározhatók. Amint

azt Meszéna és munkatársai (2006) strukturálatlan populációkra meg-

mutatták, a niche vektorok szoros kapcsolatban vannak a populációk

együttélésének stabilitásával. Belátták, hogy az együtt élő fajoknak mind

az impaktjukban, mind a szenzitivitásukban különbözniük kell ahhoz, hogy

az együttélés a külső környezeti paraméterek változásával szemben sta-

bil legyen. Minél inkább hasonĺıt egymáshoz két (vagy több) faj akár a

reguláló tényezőkre való hatásában, akár azoktól való függésében, annál

kisebb a külső környezeti paraméterek azon halmaza, amelyben fennmarad-

hat az együttélés. Robusztus együttéléshez tehát a fajoknak mind a

reguláló változókra való hatásukban, mind azoktól való függésükben elegendő

mértékben különbözniük kell. A niche vektorok ilyen definiálásával (amely a

jól ismert resource utilization function általánośıtásának – pontośıtásának
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tekinthető) nyilvánvaló, hogy a fajok hasonlóságnak nincs alsó korlátja,

azonban az együttélés stabilitása a hasonlóság növekedésével folyamatosan

csökken.

Célkitűzések

Munkánk célja a fent bemutatott, Meszéna és munkatársai (2006)

által bevezetett niche fogalom alkalmazhatósági körének két irányba

való kiterjesztetése volt. (1.) Az eredeti modell csak homogén,

struktúra nélküli populációkra volt alkalmazható, amely sok valós ökológiai

szituációban túlzott egyszerűśıtést jelent, mivel a populációk belső il-

letve külső struktúrával b́ırhatnak koruk, fejlettségi állapotuk, helyük,

stb. szerint. Így célunk volt ezt úgy kiterjeszteni, hogy képes legyen fi-

gyelembe venni tetszőleges (véges számú) struktúra-állapotot és seǵıtségével

meghatározhatók legyenek az impakt- illetve szenzitivás-niche vektorok,

tehát vizsgálhatóvá váljon az együttélés robusztussága a külső paraméterek

megváltozásával szemben. (2.) A (térbeli) strukturáltság mellett a

külső környezet nem állandó, időben változó volta az a jelenség, ami a

valós ökológiai rendszereket léıró modellezés tekintetében megkerülhetetlen.

Munkánk második célja a niche modell alkalmazhatóságának vizsgálata

időben fluktuáló környezetre, valamint annak vizsgálata, hogy az időben

állandó környezetre adódó eredmények hogyan vihetők át a változó környeze-

tre. Összefoglalva, célunk Meszéna és munkatársai (2006) niche elméletének

kiterjesztése mind térben heterogén, mind időben fluktuáló környezetben élő

populációk vizsgálatára.

Alkalmazott módszerek

Modelljeink stratégiai modellek, a vizsgálandó problémák ,,minimál-

modelljei”, az adott jelenség vizsgálatára szolgálnak, valós ökológiai

szituációk lényegkiemelő reprezentációi. Megközeĺıtésünk – ameddig a
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problémák bonyolultsága engedte – analitikus. A térbeli heterogenitást

léıró modellekben a niche vektorok meghatározása lineáris algebrai fe-

ladat: mátrixok sajátértékeit és sajátvektorait, illetve az azok által

kifesźıtett térfogatot kell meghatározni. A legegyszerűbb térbeli modell

esetén lehetséges a teljesen analitikus megoldás, mı́g az összetettebb folt-

lánc környezetben, ahol a dimenziószám növekedése folytán az anali-

tikus megoldások nem voltak lehetségesek, numerikusan határoztuk meg

a szükséges vektorokat és Monte-Carlo szimulációval vizsgáltuk a rend-

szer stabilitását jellemző térfogatokat. A fluktuáló környezet modelljében

a rendszerre ható korrelálatlan (fehér) zaj okán sztochasztikus differenciál-

egyenlet ı́rja le a folyamatot. Egzakt analitikus megoldás h́ıján ezt numeriku-

san integráltuk – a biológiai képpel való összhang érdekében Stratonovich-

interpretációban –, illetve a magasabb momentumokat elhanyagoló moment-

closure technikával adtunk analitikus közeĺıtő megoldásokat a kis fluktuáció

határesetére és ez alapján is becsültük a robusztusságot.

Tézisek

1. Megmutattuk, hogy Meszéna és munkatársai (2006) niche-modelljének

alkalmazhatósága kiterjeszthető tetszőleges véges állapotot tartalmazó

strukturált populációra. [2]

2. A bevezetett niche-modell seǵıtségével megmutattuk, hogy strukturált

populációkra is igaz, hogy a fajok hasonlóságának nincs alsó korlátja.

[1,2]

3. Megmutattuk, hogy – a strukturálatlan esethez hasonlóan – struk-

turált populációkra is igaz, hogy a szenzitivitás- és impakt-niche vek-

torok által kifesźıtett térfogat (a regulációs térfogat) meghatározza az

együttélés robusztusságát. [1,2]

4. Kétfoltos környezetben analitikusan vizsgáltuk a niche-szegregációt,

valamint a fundamentális és a realizált niche különbségét. [2]
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5. Az adapt́ıv dinamika eszközkészletével a kétfoltos környezet modell-

keretében megmutattuk, hogy a térbeli heterogenitás polimorfizmust

tud generálni és fenn is tudja azt tartani. Evolúciós elágazás

következhet be, akár a foltok közötti migráció csökkenésével, akár a

foltok közötti különbség növekedésével. [2]

6. Egy minimál-modell vizsgálatával megerőśıtettük, hogy a fajok között

fennálló ,,relat́ıv nemlinearitás” esetén az (esetünkben korrelálatlan)

környezeti fluktuáció hatására több faj élhet együtt, mint stabil

környezet mellett. [3]

7. Megmutattuk, hogy az együttélés elégséges feltételének tekintett

kölcsönös invazibilitás sztochasztikusan fluktuáló környezetben csak

végtelen populációméret esetén érvényes, véges populációkra nem

feltétlenül alkalmazható. [3]

8. Analitikusan megmutattuk, hogy kis fluktuációkra (moment clo-

sure közeĺıtésben) ebben a sztochasztikus dinamikában sincsen a ha-

sonlóságnak alsó korlátja, a hasonlóság növekedésével a regulációs

térfogat és az együttélés robusztussága folyamatosan csökken. [3]

Következtetések

Munkánkban megalkottuk a niche egy matematikai interpretációjának kiter-

jesztését strukturált populációkra, valamint vizsgáltuk alkalmazhatóságát

időben fluktuáló környezetben, amely általánośıtások szükségesek, ha a niche-

modellt valós ökológiai helyzetek léırására ḱıvánjuk használni. Megmutat-

tuk használhatóságát térbeli struktúrával rendelkező populációkra, valamint

egy lehetséges eszközt adtunk az együttélés külső paraméterekkel szembeni

stabilitásának meghatározására. Megállaṕıtottuk, hogy a populációknak

mind a reguláló tényezőkre való hatásában (impakt-niche), mind azoktól való

függésében (szenzitivitás-niche) megfelelően különbözniük kell, hogy robusz-

tus módon együtt tudjanak élni. A térbeli heterogenitás mellett a diverzitás
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fenntartásában fontos szerepe van a környezet időbeli heterogenitásának is.

A fajok közötti ,,relat́ıv nemlinearitás” egyszerű modellkeretben kimutat-

tuk, hogy a környezet változékonyságának varianciája is reguláló tényező,

tehát diverzitást fenntartó hatású. Ebben a rendszerben is igazoltuk, hogy

az együttélés záloga az impaktokban és a szenzitivitásokban való megfelelő

mértékű különbözőség, valamint megmutattuk, hogy – hasonlóan a homogén

és a strukturált esethez – a fajok hasonlóságának az együttélésük szem-

pontjából nincs alsó korlátja, pusztán az együttélés válik egyre inkább de-

generáltabbá, érzékenyebbé a külső környezet változásaira. A dolgozatban

bemutatott módszerek seǵıthetnek adott ökológiai rendszerek viselkedésének

jobb megértésében és léırásában valamint – megfelelő adatok birtokában

– választ adhatnak az együttélés robusztusságának fontos kérdésére, mind

térben heterogén, mind időben fluktuáló környezetben együtt élő populációk

esetén.

A disszertáció, illetve a tézispontok alapjául
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Szilágyi, A., Scheuring, I., Edwards, D., Orivel, J., Yu, D., 2009. The

evolution of intermediate castration virulence and ant coexistence in a

spatially structured environment. Ecology Letters 12, 1306-1316 (IF: 9,392)
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