
Horváth Zsófia 

 

Distribution and trophic role of fairy shrimps (Anostraca) and 

microcrustaceans (Copepoda, Cladocera) in the astatic soda pans of the 

Carpathian Basin 

 

[Tócsarákok (Anostraca) és kisrákok (Copepoda, Cladocera) elterjedése és 

trofikus szerepe a Kárpát-medence asztatikus szikes tavaiban] 

 

― Doktori értekezés tézisei ― 

 

 

 

Témavezető 

Prof. Dr. Vörös Lajos MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézet, Tihany 

 

Konzulensek 

Dr. Boros Emil 

Dr. Robert Ptacnik 

 

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Kecskemét 

WasserCluster Lunz, Lunz am See, Ausztria 

 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 

Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék 

Biológia Doktori Iskola 

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Erdei Anna 

Zootaxonómia, Állatökológia, Hidrobiológia Doktori Program 

Doktori Program vezetője: Prof. Dr. Török János 

 

 

2013 



2 

 

1. Bevezetés és célkitűzések 

Szikes területek a Kárpát-medencén belül kizárólag Magyarország alföldi területein, 

az osztrák Fertőzugban és a szerbiai Vajdaságban találhatóak (Boros 1999). Asztatikus szikes 

tavaknak az ezekben a régiókban található, sekély vizű, rendszeresen kiszáradó (időszakos) 

tavakat nevezzük. Mivel ezek a vízterek nyáron rendszerint teljesen kiszáradnak, halak 

tartósan nem élnek bennük. Az asztatikus szikes tavak nagy kiterjedésűek is lehetnek (100–

200 ha), ugyanakkor vízmélységük általában még az 1 métert sem éri el (Megyeri 1959). A 

tómederben makrovegetáció rendszerint egyáltalán nem, a parti sávban is csak elvétve 

található. Vizük pH-ja a nagy mennyiségű oldott hidrogén-karbonátnak köszönhetően magas, 

sótartalmuk (szalinitásuk) leggyakrabban a hipo- és mezoszalin tartományok között mozog, 

az aktuális vízmélység függvényében (Metz & Forró 1991; Boros 1999). A szikes tavak magas 

trofitása elsősorban a vízimadarak ürülékéből származó tápanyagok magas szintjének 

köszönhető (Boros et al. 2008b). A tavakban jellemző magas sótartalom, pH és az állandó 

keveredés a foszfor-formák gyors remineralizációjához vezet (Boros 2007), így az összes 

foszfor-koncentráció akár a 34 mg l-1-es értékeket is elérheti (Boros 2007). 

 

1.1. A tócsarákok elterjedése 

A tócsarákok (Anostraca) az időszakos vizek fontos zászlóshajó-fajai (Belk 1998). A 

Kárpát-medencei asztatikus szikes tavakban három faj előfordulása bizonyított, ezek a 

Branchinecta ferox, Branchinecta orientalis és Chirocephalus carnuntanus (Eder et al. 1997). 

Mindhárom faj univoltin (Eder et al. 1997), azaz évente rendszerint csak egyetlen generációt 

képeznek: tavaszi megjelenésük után nyárra teljesen el is tűnnek. A régióban több 

szempontból is nagy szükség volt e fajok elterjedésének széleskörű felmérésére, részben 

mivel a Kárpát-medence biogeográfiai értelemben kiemelten fontos szerepet tölt be a két 

Branchinecta faj esetében, a C. carnuntanus pedig valószínűleg csak itt fordul elő, továbbá 

Petkovski (1991) taxonómiai revíziója előtt a két Branchinecta fajt sok esetben egy fajként 

kezelték, ami jelentős bizonytalanságokat okoz a korábbi előfordulási adatok esetében. 

Vizsgálatunk során célunk volt felmérni a három tócsarák faj mai elterjedését az 

európai asztatikus szikes tavakban, felmérni jelenlegi természetvédelmi helyzetüket, 

valamint meghatározni elterjedésükben a lokális, tájhasználati és térbeli hatások szerepét. 
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1.2. A rákok trofikus szerepe 

A Kárpát-medence vizes élőhelyei kiemelt szerepet töltenek be számos vízimadár 

vonulási útvonalán, mint fontos táplálkozóhelyek. A szikes tavak is nagy tömegben vonzzák a 

vonulás során a különféle fajokat (pl. Boros et al. 2006). Tavasszal a szikes tavakban számos 

esetben a tócsarákok jelentik az egyedüli, nagy tömegben elérhető makrogerinctelen-

táplálékforrást (Winkler 1980; Boros et al. 2006). Mellettük rendszerint csak a zooplankton 

tömeges, ezen belül is elsősorban az Arctodiaptomus spinosus, Arctodiaptomus bacillifer 

(Copepoda: Calanoida), Daphnia magna és Daphnia atkinsoni (Cladocera) fajok (Megyeri 

1959; Forró 1989; Boros et al. 2006, 2008a). 

Bár Boros és Forró (1999), valamint Boros (2006) már korábban megállapították, hogy 

a kisrák zooplankton és a tócsarákok fontos táplálékot biztosíthatnak egyes récék és 

partimadarak számára, ezek a kisebb térléptékű vizsgálatok kizárólag a táplálékforrás és a 

vízimadarak kapcsolatával foglalkoztak, így a szikes tavakon elérhető táplálék egyéb élőhelyi 

jellegzetességekhez viszonyított relatív fontosságáról a vízimadarak élőhely-választása során 

még mindig hiányosak az ismereteink. A gerinctelenekkel táplálkozó (invertivor) vízimadarak 

csúcsragadozó szerepe mellett a szikes tavak környezetében táplálkozó ludak és más fajok 

nagy csapatai szintén fontos szerepet töltenek be a tavak tápanyag-forgalmában, 

köszönhetően magas allochton tápanyag-behozataluknak (Boros et al. 2008a, b; Vörös et al. 

2008). 

Egy nagy térléptékű vizsgálat során meghatároztuk az elérhető gerinctelen táplálék 

és a vízimadarak mennyiségi kapcsolatát a Kárpát-medence valamennyi természetes 

asztatikus szikes taván. Célunk volt az elérhető táplálék egyéb élőhelyi jellegzetességekhez 

viszonyított relatív fontosságát is meghatározni a tavaszi vonulás során, azt feltételezve, 

hogy a legnagyobb mennyiségben elérhető tápláléktípusok, a tócsarákok és kisrákok 

mennyisége befolyásolhatja a tavakon kialakuló vízimadár-közösségek összetételét. 

 

1.3. Biodiverzitás és ökoszisztéma-működés (BEF) kapcsolata a zooplankton 

esetében 

A biodiverzitás és ökoszisztéma-működés kapcsolata (BEF) az utóbbi években 

központi kérdéskörré vált mind a közösségökológia, mind a konzervációbiológia területén 

belül (Loreau et al. 2001; Balvanera et al. 2006). Míg a kezdeti munkák az elsődleges 



4 

 

termelés és a fajgazdagság kapcsolatát tanulmányozták elsősorban szárazföldi 

rendszerekben, mára egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a komplexebb vizsgálatok, a trofikus 

rendszerek és a funkcionális diverzitás fontossága. Számos példa járult hozzá ahhoz az 

általános megállapításhoz, hogy míg a diverzitás hatékonyabbá teszi az ökoszisztéma-

működést, a fajvesztés hatékonyság-csökkenést okoz (Loreau et al. 2002; Hooper et al. 2005; 

Balvanera et al. 2006; Cardinale et al. 2006). 

A szalinitás vízi rendszerekben az egyik legfontosabb strukturáló grádiens lehet, 

amely direkt (ozmotikus hatás) és indirekt módokon, egyéb élőhelyi sajátságok 

befolyásolásával hathat az élőlényekre, mint amilyenek a biotikus interakciók (pl. a halak 

predációs hatása) vagy a biotikus strukturáló elemek (makrovegetáció) jelenléte. Bár a 

természetes szalinitás-grádiensek mentén megfigyelhető diverzitás-mintázatok régóta 

ismertek, meglepő módon ezeknek mindeddig kevés figyelmet szenteltek a BEF-vizsgálatok 

témakörében. Általánosságban elmondható, hogy kontinentális sós tavakban a zooplankton 

diverzitása a sótartalom növekedésével csökken, ugyanakkor a korábbi vizsgálatoknak csak 

elenyésző hányada foglalkozott a zooplankton egyedsűrűségével is, mint a zooplankton-

produkciót helyettesítő/becslő változóval. Ezek az eredmények azt sugallják, hogy a 

diverzitás-csökkenéssel párhuzamosan a zooplankton produkciója is csökken a sótartalom 

növekedésével. Ez a negatív összefüggés összhangban van mind a növekvő környezeti stressz 

általános negatív hatásával, mind pedig a fajvesztés negatív hatásával. 

A Kárpát-medencei asztatikus szikes tavak természetes sótartalom-grádiense 

mentén vizsgáltuk meg a zooplankton diverzitás- és denzitás-mintázatait. Nagy térléptékű 

munkánk során számos abiotikus és biotikus háttérváltozó közül először a zooplankton 

fajszámát (S) és denzitását befolyásoló legfontosabb tényezőket azonosítottuk, majd ezzel 

párhuzamosan megvizsgáltuk a denzitás, mint az ökoszisztéma-működések egyik 

mérőszámának változását a stresszgrádiens mentén. 

 

2. Módszerek 

Munkánk során felmértük valamennyi (110) európai asztatikus szikes tavat. 

Természetesnek tekintettük azokat a tavakat, amelyek természetes eredetűek voltak, és 

nem érték őket olyan erős humán hatások, mint pl. mesterséges édesvíz-utánpótlás vagy 

haltelepítés, részben természetesnek pedig azokat, amelyek szintén nem voltak erősen 
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módosítottak, ugyanakkor maga az élőhely mesterségesen lett kialakítva vagy rekonstruálva 

az utóbbi évtizedekben. A 110 tóból 21 rossz állapotúnak bizonyult, amelyek már csaknem 

teljesen elveszítették eredeti jellegzetességeiket. Ezeket a tavakat csak egyszer kerestük fel, 

és nem használtuk fel vizsgálataink során. 82 tavat kategorizáltunk természetesként, hetet 

pedig részben természetesként. A mintákat kora tavasszal (2010. március 4. és árpilis 9. 

között) és kora nyáron (2009. május 11. és június 20. vagy 2010. május 12. és június 2. 

között) gyűjtöttük. Amennyiben a vízmélység már túl alacsony volt egy reprezentatív 

mintavételhez 2009 nyarán, vagy a tó már teljesen ki is száradt, a mintavételt 2010-ben, 

ugyanabban az időszakban végeztük. A tócsarákok elterjedésének vizsgálatához 91 tó adatait 

használtuk fel. Minden olyan tavat vizsgálat alá vontunk, amelyek még nem veszítették el 

teljesen eredeti jellegzetességeiket. A trofikus vizsgálathoz csak a 82 természetes tó, míg a 

BEF-vizsgálat során mind a 89 természetes és részben természetes tó adatait felhasználtuk. 

Zooplankton (Copepoda, Cladocera) és tolóhálós makrogerinctelen mintákat 

gyűjtöttünk (Anostraca, Chironomidae, Heteroptera). A zooplankton mintákból a trofikus 

vizsgálathoz csak a tavasszal jelentős mennyiségben előforduló, nagytestű taxonok adatait 

használtuk fel. A mintákban megszámoltuk a tócsarák naupliuszokat és metanaupliuszokat is: 

ezeket az adatokat az elterjedés-vizsgálathoz használtuk fel. A tolóhálós mintákban 

megállapítottuk a tócsarákok, árvaszúnyogok (Chironomidae) és vízipoloskák (Heteroptera) 

egyedsűrűségét is. Egyedül ezek a csoportok fordultak elő gyakran a mintákban. A 

tócsarákok adatait mindhárom témakörben (tócsarákok elterjedése, trofikus vizsgálat, BEF) 

felhasználtuk. A trofikus vizsgálathoz mindhárom csoport adatait, míg a BEF-vizsgálathoz a 

tócsarákok mellett a poloskák adatait is használtuk. 

A vízimadarak számlálását minden tavon közvetlenül a mintavételezés előtt végeztük. 

Egyedsűrűségüket a tavak kiterjedésének ismeretében adtuk meg. Vizsgálatunk során csak 

olyan fajokkal foglalkoztunk, amelyek bizonyítottan fogyasztanak tócsarákokat és/vagy 

zooplanktont. Külön foglalkoztunk a gulipánokkal és kanalas récékkel, mivel ez a két faj a 

többitől eltérő összefüggést mutatott a tócsarákok és lebegőkandicsok mennyiségével. 

 A helyszínen megmértük a vízmélységet, Secchi-átlátszóságot, pH-t, 

vezetőképességet és az oldott oxigén koncentrációját. Az összes lebegőanyag (TSS), a-

klorofill és összes foszfor (TP) mennyiségét később laboratóriumban határoztuk meg. Mivel a 
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TP és a-klorofill mérése csak nyáron történt, így ezeket az adatokat csak a BEF-vizsgálat során 

alkalmaztuk. 

További élőhelyi tulajdonságok felvételezését is elvégeztük, melyek az alábbiak 

voltak: kiterjedés, a nyílt víz és nádas kiterjedésének százalékos aránya (± 5%), a nyílt víz 

tartóssága és a kiszáradás gyakorisága. Tájhasználati hatásokként a területek kezelőinek 

segítségével megállapítottuk a vízutánpótlás (mesterséges vízbevezetés), vízelvezetés és 

csatornázottság meglétét illetve hiányát, a mederszerkezet természetességét, a tó 

környezetében a legeltetés intenzitását és időtartamát (annak hiányától a teljes éven át tartó 

legeltetésig), valamint a természetes élőhelyek, mezőgazdasági területek és emberi 

települések arányát a tavak vízgyűjtő területén. 

Térbeli hatásokként meghatároztuk a legközelebbi asztatikus szikes tótól való 

távolságot, a tódenzitást (mint a 10, illetve 20 km-en belül eső asztatikus szikes tavak 

számát) és az izolációt (átlagos távolság az összes többi asztatikus szikes tótól). 

 

3. Eredmények és következtetések 

1.a. Vizsgált tavainkban megtaláltuk mindhárom, a szikes tavakban korábban 

bizonyítottan előforduló Anostraca fajt, a B. orientalis-t, a B. ferox-ot és a C. carnuntanus-

t. A két Branchinecta faj egymáshoz igen hasonló, diszjunkt elterjedést mutat Európában. 

Előfordulási területeik közül a Kárpát-medencei a legnagyobb (Brtek & Thiéry 1995). 

Adataink tehát megközelítőleg lefedik a két faj közép-európai előfordulását, különösen a B. 

orientalis esetében, amely a régióban csak szikes tavakból ismert. Emellett a Kárpát-

medence nagy valószínűséggel kizárólagos előfordulási területe a C. carnuntanus-nak, és 

vizsgálatunk a faj itteni előfordulását célzó első nagy térléptékű felmérés. 

1.b. A három tócsarák faj különböző szalinitás-tartományokban fordult elő. A B. 

orientalis halofilnek mutatkozott és jóval magasabb szalinitású tavakban is előfordult, mint a 

másik két faj, amelyek habitat-generalista, halotoleráns fajoknak tekinthetők és 

megállapítható, hogy Közép-Európában a szikes vizekhez kötődnek. Az európai szikes tavak 

szalinitásának széles skáláján mindhárom faj megtalálja életfeltételeit.  

1.c. A tócsarák fajok egyedsűrűségét csak a lokális környezeti tényezők határozták 

meg, míg előfordulásukat az adott szikes tó izolációjának mértéke is befolyásolta. Az 

élőhelyek közvetlen közelében fellépő tájhasználati módok egyik esetben sem magyaráztak 



7 

 

szignifikáns varianciát. Úgy tűnik tehát, hogy ezek nincsenek direkt hatással a tócsarákokra, 

ugyanakkor szerepük lehet a fontos lokális környezeti tényezők (pl. szalinitás) 

megváltoztatásában.  Eredményeink szerint az élőhely-kezelés, mint pl. a legeltetés és 

mezőgazdaság, amelyek meglehetősen gyakoriak a legtöbb szikes tó környezetében 

(különösen a magyar nemzeti parkokban) nincsenek hatással a tócsarákokra mindaddig, 

amíg nem változtatják meg a tó vízminőségét, pl. szalinitását és zavarosságát. Eredményeink 

szerint a sok szikes tavat magukba foglaló (nagy tósűrűségű) védett területek, mint a 

Fertőzug és a Kiskunság alapvető fontosságúak e tócsarák fajok hosszú távú megőrzésében. 

2.a. A vízimadarak tavaszi vonulása alatt csak a gerinctelen táplálék 

(Arctodiaptomus lebegőkandicsok és tócsarákok) és a tódenzitás bizonyultak a szikes tavi 

vízimadár-közösségek kialakulását meghatározó szignifikáns környezeti tényezőknek. Az 

adatokon elvégzett variancia-particionálás eredményeként láthatóvá vált, hogy a gerinctelen 

táplálék (Arctodiaptomus és Anostraca) a tósűrűségnél nagyobb befolyással volt a 

leggyakoribb madárfajok előfordulására, amely a fajválogatás (species sorting) domináns 

szerepére utal. 

2.b. A gulipánok (Recurvirostra avosetta) és kanalasrécék (Anas clypeata) a többi 

fajnál szorosabb összefüggést mutattak a tócsarákok (elsősorban a gulipánok) és a 

lebegőkandicsok egyedsűrűségével (elsősorban a kanalasrécék). Ez a két faj a tavaszi 

madárközösségek leggyakoribb képviselői közé tartozott és előfordulásukat láthatóan jobban 

befolyásolta a ráktáplálék mennyisége, mint más madárfajokét. A szikes tavaknak igen nagy 

a lebegőanyag-tartalma, amely kis átlátszóságot okoz. Az ilyen zavaros vizekben a szűrögető 

vagy tapintással való táplálékkeresés jóval sikeresebb lehet, mint a vizuális. A kanalasrécék a 

vizet csőrük lamelláin szűrik át (Guillemain et al. 2002), míg a gulipánok számos stratégiát 

alkalmaznak, mint pl. a „kaszálást”, amely szikes vizek esetén a leggyakoribb módja 

táplálékkeresésüknek (Boros & Forró 1999). 

2.c. A tócsarákok és kisrákok, különösen a leggyakoribb B. orientalis, A. spinosus és 

A. bacillifer a szikes tavak kulcsfajainak tekinthetők a vízimadarak tavaszi vonulása alatt 

betöltött bottom-up szabályozó szerepük miatt. Ezen rákok rendkívül magas 

egyedsűrűségben és biomasszával vannak jelen, ami alapján igen valószínű, hogy a 

vízimadarak nem tudják jelentősen csökkenteni mennyiségüket. Továbbá kimutattuk, hogy a 

tócsarákok egyedsűrűségét a lokális abiotikus környezet erősen befolyásolja (Horváth et al. 
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2013a). Eredményeink szerint tehát tavasszal e vízi gerinctelenek és vízimadarak között 

inkább bottom-up szabályozás állhat fenn. 

2.d. Vizsgálatunk az első nagy térléptékű bizonyítása annak, hogy az Artemia 

(sórák) fajok mellett más Anostraca fajok is bottom-up meghatározói lehetnek vízimadár 

közösségeknek. A tócsarákok madarakra gyakorolt hatását korábban csak Artemia fajokkal 

vizsgálták, jóval kevesebb élőhelyen és kisebb területeken. Munkánk során először mutattuk 

ki más tócsarák fajok, elsősorban a leggyakoribb B. orientalis kulcsszerepét. 

3.a. A kisrák zooplankton diverzitása és egyedsűrűsége ellentétesen változott a 

szalinitás-grádiens mentén. A legmagasabb sótartalmú tavakban mindössze 1-2 faj fordult 

elő, melyek denzitása általában jóval 1000 egyed felett volt literenként. Ez a szikes tavaknak 

egyedi jellegzetessége más kontinentális sós vizekkel összehasonlítva. 

3.b. A zooplankton egyedsűrűsége pozitívan korrelált mind a sótartalommal, mind 

az ezzel párhuzamosan növekvő trofitással (parciális hatás). Ennélfogva a növekvő denzitás 

nem csak a tavak növekvő trofikus állapotának köszönhető. 

3.c. A zooplankton denzitásának top-down szabályozása kizárható. Az asztatikus 

szikes tavakban tartósan nem élnek halak, és mindössze néhány ragadozó makrogerinctelen 

fordul elő, amelyek a zooplanktont fogyaszthatják. Ezek közül a legtöbb igen ritka volt 

vizsgálatunk során (pl. Chaoborus, vízibogarak, szitakötők). Csupán a vízipoloskák fordultak 

elő számottevő mennyiségben, ezek azonban a zooplankton denzitásához hasonlóan pozitív 

korrelációt mutattak a vezetőképességgel. Korábbi vizsgálatunkkal bemutattuk, hogy a 

zooplankton és az invertivor vízimadarak közötti trofikus kapcsolat is bottom-up szabályozás 

szerint alakul (Horváth et al. 2013b). Mindezeket összevetve valószínűtlen és kizárható, hogy 

a zooplankton denzitását top-down hatások alakítanák ki. Ebből arra következtethetünk, 

hogy a zooplankton denzitása szikes tavakban jól tükrözi annak tényleges produkcióját. 

3.d. A közösségek a növekvő szalinitással egyre hasonlóbbá váltak, a legnagyobb 

sótartalmú tavakban a halotoleráns lebegőkandics faj, az A. spinosus vált 

egyeduralkodóvá, rendkívül magas egyedsűrűségeket érve el. Ez a faj az egyetlen 

endemikus faja a közösségeknek. A sótartalom korlátozta a közösségek összetételét és 

egyszerű, kevés fajból álló zooplankton közösségek kialakulásához vezetett. Az általunk 

kimutatott mintázatok arra utalnak, hogy bár a környezeti stressz limitálhatja az egyes fajok 
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előfordulását egy adott közösségben, a jelenlévő kulcsfajoknak köszönhetően ez nem 

feltétlenül vezet csökkenő másodlagos produkcióhoz. 
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