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Bevezetés 

A Föld vizes élőhelyeinek védelmére létrejött Ramsari Egyezmény (Ramsar, 2002) 

definíciója szerint az időszakos (asztatikus) vizek jellegzetessége, hogy a vízzel borított 

periódusok és a teljes kiszáradás időszaka szabálytalanul váltja egymást és az élőhely 

nagyrészt önálló hidrológiai viszonyokkal rendelkezik. Időszakos állóvizek 

mélyedésekben alakulnak ki, gyakran lefolyástalanok. A vizes periódus hossza elegendő a 

vízi vagy kétéltű fauna és vegetáció kialakulásához, ugyanakkor a száraz időszak elég 

gyakori és hosszú ahhoz, hogy megakadályozza az állandó vizekre jellemző fauna- és 

flóraelemek megtelepedését (Schwartz & Jenkins, 2000). 

Az asztatikus kisvizek: csapadékosabb években a szántóföldeken megrekedt belvizek, 

földutakon, mély keréknyomokban évről évre összegyűlő csapadék, ártéri tócsák, 

esőtócsák, elöntések száma és kiterjedése a folyószabályozások, lecsapolási és 

csatornázási munkálatok, a földterületek mezőgazdasági művelés alá vonása 

következtében napjainkra világszerte jelentősen lecsökkent (McCauley & Jenkins, 2005). 

A 18–20. századhoz képest Magyarországon is jelentősen visszaszorult az időszakos vizes 

élőhelyek száma és kiterjedése (Boros, Biró et al., 2007), Európa Ny-i országaihoz képest 

azonban hazánk területén ma is nagy számban találhatók időszakos vizek. 

Az időszakos vizes élőhelyek eltűnése együtt jár a víztípusra jellemző fauna eltűnésével, 

veszélyeztetettségével. Ennek ellenére kifejezetten az időszakos vizek természetvédelmi 

kezelése világviszonylatban csak néhány speciális időszakos víztípushoz kapcsolódóan 

valósul meg, ahogy például a nagyszámú ritka és izolált elterjedésű fajnak életteret nyújtó 

mediterrán időszakos tavak (Kréta LIFE 2008; Minorca LIFE 2005–2009), vagy a hazánk 

területén megtalálható szikes tavak és mocsarak (Hortobagy Sodic Lakes LIFE 2009–

2013) esetében. 

Időszakos vizekre általában jellemző, hogy a víztest sekélységéből fakadóan szélsőséges 

körülmények uralkodnak: forró nyári időben a párolgás következtében a sók 

koncentrációja folyamatosan növekedhet, az erős besugárzás miatt magas a hőingadozás, 

emellett a télen is megmaradó időszakos vizek aljzatukig befagyhatnak. Az időszakos 

vizekben a kiszámíthatatlan körülményekhez alkalmazkodott, csak erre a víztípusra 

jellemző, változatos növény- és állatközösségek alakulnak ki. Utóbbi jellemző fajokkal a 

Bryozoa, Rotatoria, Ostracoda, Copepoda, Cladocera, Anostraca, Notostraca, 

Conchostraca, Mollusca, Odonata, Amphibia csoportokból. A fajok evolúciójuk során 
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alkalmazkodtak a kiszáradó élőhelyhez: teljes aktív életciklusukat besűrítik néhány hétbe, 

a vizes periódus idejére, majd a száraz időszakot kitartóképletek formájában vészelik át. 

Különösen jelentős és sokszínű az erre a víztípusra specializálódott, mikroszkopikus 

méretű, planktonikus életmódot folytató kisrákok közössége. 

Édesvizek élővilágának vizsgálata során az utóbbi évtizedekben több esetben kimutatták a 

biodiverzitás csökkenését (Dudgeon, Arthington et al., 2006; Balian, Lévêque et al., 2008; 

Naiman, 2008; Heino, Virkkala et al., 2009). A biodiverzitás pontos becsléséhez azonban 

elengedhetetlen, hogy az egyes taxonok jól elhatárolhatóak legyenek, ami a kisrákok 

esetében egyre nyilvánvalóbban problematikus, hiszen az egyes, morfológiai alapon 

behatárolt faji kategóriákon belül a DNS alapú kutatások egyre többször mutatnak ki 

kriptikus genetikai elkülönülést leszármazási vonalak, fajok között (Adamowicz & 

Purvis, 2005). 

Doktori dolgozatom első részében három ágascsápú rák faj molekuláris markereken 

alapuló vizsgálatáról számolok be. Ezek a fajok – a Moina brachiata (Jurine, 1820), a 

Daphnia atkinsoni (Baird, 1859) és a Daphnia bolivari (Richard, 1888) – jellegzetes 

tagjai a magyarországi időszakos vizek élővilágának és esetükben előzetes vizsgálatok 

alapján feltételezhető volt, hogy a morfológiai alapon behatárolt faji kategóriákat a 

molekuláris vizsgálatok eredménye módosíthatja. A három kisrák faj vizsgálata során 

hangsúlyt fektettünk az élőhelyeik ökológiai jellemzőinek feltérképezésére is, melynek 

célja a genetikai divergálódás és az ökológiai paraméterek közötti esetleges 

összefüggések felderítése volt. 

A dolgozat második részében az időszakos kisvizek kisrák közösségeit (fajszám, 

fajösszetétel) befolyásoló abiotikus és biotikus élőhelyi tényezőket vizsgáltam. Doktori 

munkám eredményeként a közösségeket befolyásoló ökológiai tényezők megismerése 

által fontos információt szerezhetünk arról, hogy mely tényezőket érdemes mindenképp 

figyelembe venni egy, az időszakos vizek állatvilágának védelmére irányuló esetleges 

jövőbeli természetvédelmi koncepció kialakítása során. 
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Irodalmi áttekintés 

Az időszakos vizek definíciója, elterjedése  és  jellemzése 

Időszakos vizes élőhelyként definiáljuk azokat az élőhelyeket, melyekben a víz 

hozzáférhetősége megszűnik a vízi élőlények számára olyan hosszú időtartamra vagy 

akkora gyakorisággal, hogy az a teljes biótát jelentősen befolyásolja (Schwartz & Jenkins, 

2000). Tehát ezeken az élőhelyeken a víz teljesen elpárolog vagy teljesen megfagy egy 

időre, így a vízi élőlények számára átmeneti jellegű. Időszakos vizek minden éghajlaton 

előfordulnak, a sivatagoktól a tundráig (Colburn, 2008). 

Az időszakos vizű, nagy kiterjedésű tavaktól lényegesen kisebb élőhelyek az időszakos 

kisvizek (1. ábra). Ezek alakjukat és geográfiai elterjedésüket tekintve sokfélék lehetnek: 

tócsák, pocsolyák, sziklák mélyedéseiben kialakuló litotelmák, keréknyomokban 

megrekedt víz, időszakos vízfolyások, fitotelmák, dendrotelmák (Colburn, 2008).  

 
1. ábra Időszakos kisvizek az Alföld területén 2006-ban 

 

Az időszakos vizekben teljes életciklusuk alatt előforduló élőlények a kiszáradás időszaka 

ellen dormanciával védekeznek. A dormant képlet diszperzióval új élőhelyfoltba juthat és 
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így térben vándorolva kerüli ki a víz hiányát, vagy helyben maradva a következő vizes 

periódusig, az időben vándorolva védekezik a szárazság ellen. 

A víz jelenlétének időszakát hidroperiódusnak nevezzük, melynek hossza és gyakorisága 

természetes szelekciós jelentőséggel bíró kritikus tényező a vízi szervezetek számára. 

Emellett a hidroperiódus fontos tényező, amely az időszakos vízben meghatározza a 

közösség szerkezetét (Wellborn, Skelly et al., 1996; Spencer, Blaustein et al., 1999). 

Az időszakos vizek kutatása az utóbbi évtizedekben világszerte felerősödött (Schwartz & 

Jenkins, 2000) és védelmükre 2002-ben a Ramsari Egyezményt is kiterjesztették (Ramsar, 

2002). Annak ellenére, hogy hazánkban európai viszonylatban ma is sok időszakos víz 

található, magyarországi időszakos vizek élővilágával kapcsolatos eredményekről 

kevesen számoltak be (Boven, Stoks et al., 2008; Boven & Brendonck, 2009; Lukács, 

Sramkó et al., 2013). 

A folyószabályozási tevékenységből eredő hidrológiai változások és a mezőgazdaság 

terjeszkedése következtében az utóbbi két évszázadban rengeteg időszakos vizes élőhely 

eltűnt világszerte, de főleg Ny-Európában és É-Amerikában (Jenkins, Grissom et al., 

2003; Wood, Greenwood et al., 2003; McCauley & Jenkins, 2005). Hazánkban az Alföld 

hidrográfiáját döntően a Duna és a Tisza folyók határozzák meg. A 19. századi 

folyószabályozási munkálatok gyökeresen átalakították a tájat és drasztikusan 

csökkentették a területen előforduló időszakos vizek számát és kiterjedését (Boros, Biró 

et al., 2007). A mai Magyarország mezőgazdasági területeinek körülbelül a fele állandó 

vagy időszakos vizes terület vagy ártér volt a folyószabályozási munkák előtt, Ny-

Európához viszonyítva azonban még mindig sok időszakos víztestet találhatunk az Alföld 

területén (Stoate, Báldi et al., 2009). 

A folyószabályozás, a mezőgazdasági tevékenység és az urbanizáció – erre hazai példa a 

Kottász (1913) és Jungmayer (1914) által vizsgált élőhelyek eltűnése – térhódítása mellett 

az éghajlatváltozás nehezen megjósolható következményei (Pyke, 2004; Angeler, 2007; 

Čížková, Květ et al., 2013) és az édesvizekben az utóbbi évtizedekben tapasztalt 

biodiverzitás csökkenés (Dudgeon, Arthington et al., 2006; Balian, Lévêque et al., 2008; 

Naiman, 2008; Heino, Virkkala et al., 2009) is fenyegeti az időszakos vizek speciális 

élővilágát. 

A mediterrán típusú időszakos kisvizek védelme főként LIFE pályázatokon keresztül 

valósult meg Európán belül néhány helyen, például Krétán és Minorca-n (Kréta LIFE 

2008; Minorca LIFE 2005–2009). Az Egyesült Királyságban időszakos víz védelmi 
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társadalmi kezdeményezés is indult (http://www.pondconservation.org.uk/). 

Magyarországon az időszakos kisvizek természetvédelmi kezelése megoldatlan. A Víz 

Keretirányelv által megcélzott jó ökológiai állapot eléréséhez például minimálisan 50 

hektárnyinak kell lenni a vizes élőhelynek (Molnár V.A & B.A. Lukács. 2014), az ennél 

kisebb élőhelyek így eleve kizártak. 

 

Az időszakos vizekkel és a dolgozatban genetikai markerek alapján vizsgált 

fajokkal kapcsolatos korai hazai kutatások 

Hazánkban az időszakos vizek kutatása a 19. századig nyúlik vissza. Daday Jenő 1884-

ben jelentette meg cikkét, melyben Püspökladány, Karcag és Kisújszállás között elterülő 

kisebb nagyobb tavak, mocsarak és tócsák ágascsápú rák faunájával foglalkozott. 

Ugyanebben a munkában a hazai faunára új fajként említi a Daphnia atkinsoni 

előfordulását. Daday az előforduló fajok alapján különbséget tett a Debrecen környéki 

mintaterület és a Püspökladány, Karcag, Kisújszállás környéki mintaterület között és ezt a 

különbséget a természeti viszonyok kisebb nagyobb mérvű különbözőségének 

tulajdonította. Összesen 35 ágascsápú rákfajt mutatott ki az Alföld területéről. 

Daday (1891) a Duna és a Rába kiöntéseit is tanulmányozta. Megállapította, hogy a két 

folyó által táplált part-menti állóvizek, tócsák mikroszkópos faunája nem különbözik. 

Felfigyelt arra is, hogy a Kóny község közelében tanulmányozott ideiglenes tócsák 

egészen más természetűek, mint a tó. Aljzatuk tisztán iszapos, a talajvíz mellett az 

esőzések táplálják, növényzetük szegényes. Faunájuk nem olyan fajgazdag, mint a tóé, de 

egyedszámban abundáns. 

Már Daday (1893) felhívta a figyelmet arra, hogy például a Kunszentmiklós közelében 

levő Háromszögi tó eltérő tulajdonságokkal rendelkező víztereiben (sekély és náddal, 

sással benőtt szemben a mély, növényzettől mentes résszel) egymástól eltérő fauna 

található. Ezt fajlista megadásával igazolta, melyben a nyíltvizes területen fordult elő több 

faj. 

Kottász József (1913) Budapest környékének Cladocera rákjaival foglalkozott. Főleg 

Lágymányoson gyűjtött rendszeresen egy éven át, az itt található nagyszámú pocsolyából, 

de albertfalvai, budafoki időszakos gödrökben is vizsgálódott. Kottász kiemelte, hogy az 

ágascsápú rákok nem áttelelő állatok és hogy a kisebb, gyorsan felmelegedő gödrök, 

árkok ágascsápú rák faunája gazdagabb, változatosabb, mint a nehezen felmelegedő 
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állandó vizű tavaké. Említi továbbá, hogy az időszakos vizek növényzete változatos, ami 

hatással van a faunára is. Jungmayer (1914) szintén budapesti tavakból, tócsákból 

planktonhálóval gyűjtött kisrák anyagot dolgozott fel. A fajok felosztása során Jungmayer 

megkülönböztetett egész évben előforduló fajokat és csak az év melegebb időszakában 

előforduló, nyári fajokat. A város kiépülése következtében a Kottász és Jungmayer általt 

vizsgált élőhelyek napjainkra teljesen eltűntek. 

A Tisza szabályozása előtti ártéren visszamaradó kisebb nagyobb, nyár végére mindig 

kiszáradó, növényzettel gazdagon benőtt élőhelyeket, úgynevezett laposokat vizsgált 

Woynárovich Elek Mezőcsát környékén és kiemelte, hogy a tavaszi, nyári és őszi fauna 

különböző (Woynárovich, 1938). 

A kisrák fajok vízimadarak által való terjesztését hazai kutatók közül először Megyeri 

említette. Vizsgálataiban a sekély, kiszáradt szegedi Nagyszéksóstó területén ásott 

mesterséges gödrökben visszamaradt víztestekkel és pocsolyákkal foglalkozott, melyek az 

év folyamán szintén kiszáradtak. Megyeri kiemelte, hogy az egyik gödörben nagy 

számban találta a Diaptomus amblydon fajt, mely az Alföldön egyébként ritka és 

valószínűleg vízimadarak által került a gödör vizébe (Megyeri, 1950). 

A kisrák faunát alkotó tavaszi-nyári-őszi fajkészlet közötti különbség korábbi megfigyelői 

(Jungmayer, 1914; Woynárovich, 1938) után Gelei és munkatársai (1954) már a 

fajösszetétel szukcessziós változásaként interpretálta az öt időszakos tócsából – melyek 

vize esővíz eredetű és két naptól több hétig terjedő időtartamig vízzel borítottak – gyűjtött 

anyagon végzett megfigyeléseit. 

Megyeri (1958; 1960; 1962) a fajkészletet meghatározó lokális abiotikus tényezők és a 

regionális fajkészletből diszperzió útján bekerülő új fajok jelenlétére is felfigyelt. Fontos 

megfigyelése, hogy az időszakos lápok életközösségének szabályozását a klimatikus 

viszonyok helyett a víz kémiai adottságai befolyásolják (Megyeri, 1958; Megyeri, 1962). 

Más érdekes élőhelyek, ahol Megyeri (1960) vizsgálatokat végzett, a Kelemenzug és 

Kopáncs környéki rizsföldek. Ez az első olyan, időszakos vizekkel kapcsolatos tanulmány 

Megyeritől, melyben kvalitatív és kvantitatív (10 l víz átszűrése) mintavételt is végzett. 

Az árasztóvizet szállító csatornákat is vizsgálta, ami alapján megállapítható, hogy mely 

fajok kerülhettek bele a rizsföldek vizébe az árasztóvízből (regionális fajkészlet) és abban 

mely fajok szaporodtak el (lokális fajkészlet). Megyeri (1960) kiemelte, hogy a 

rizsföldekre érvényes, ami általában az időszakos vizekre jellemző, hogy alacsony 

fajszámban abundáns fajok vannak jelen, és az egyes parcellák faunája különböző. 
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Megyeri dolgozatában arra is kitért, hogy ha a parcella árasztóvizét lecsapolják, majd 

újabb vízzel töltik fel, akkor a mezozooplankton összetétele minden esetben megváltozik, 

annak ellenére, hogy leeresztéskor a parcellákban visszamaradó tócsákban megőrződnek 

fajok az eredeti fajkészletből. 

Nógrádi Tamás (1955) Fülöpszállás környéki kiszáradó, kisméretű szikes élőhelyek, 

kubikgödrök vizsgálatát végezte. Munkájában részletesen bemutatja a vizsgált helyek 

kémiai viszonyait. Nógrádi kvantitatív mintavételt is végzett és két élőhelyre közölt 

egyed/liter értékeket. Jellegzetes fajok voltak az élőhelyeken a Daphnia atkinsoni és a 

Moina brachiata. Dvihally Zsuzsa és Ponyi Jenő (1957) szintén említették a Daphnia 

atkinsoni fajt, a nátrium karbonátos vizek jellegzetes karakterfajaként. 

Alföldi időszakos, turbid, sekély kisvizekben vizsgálta a Daphnia atkinsoni és a Daphnia 

similis előfordulását Forró László (1994). Egyes esetekben a két faj ugyanazon az 

élőhelyen fordult elő, bár a pH és vezetőképesség alapján eltérőnek tűnik a 

preferenciájuk. A Daphnia atkinsoni magasabb pH tartományban (7,99–9,09) és 

magasabb vezetőképességnél (91–2260 µS/cm) fordult elő, míg a Daphnia similis ennél 

alacsonyabb pH-jú és vezetőképességű (91–1260 µS/cm) helyeket preferál. 

A dolgozat témájául választott időszakos típusú vizes élőhelyek, a kisrák közösségek 

felépülését befolyásoló ökológiai tényezők (vízkémia, növényzet, passzív diszperzió) és a 

választott fajok (Moina brachiata, Daphnia atkinsoni és Daphnia bolivari) tehát régóta 

foglalkoztatják a hazai szakértőket. 

 

Ágascsápú rákok szaporodási stratégiái és diszperziójuk 

A ciklikus parthenogenezissel szaporodó zooplankton populációk amiktikusan, 

parthenogenezissel szaporodó nőstényekből állnak, amíg a körülmények kedvezőek az 

egyedek számára. Ha a környezeti feltételek romlani kezdenek, hím egyedek és szexuális 

(haploid) petét termelő nőstények jelennek meg. A köztük lezajlott szexuális szaporodás 

után tartóspeték képződnek. A hímek megjelenését és a szexuális szaporodást kiváltó 

környezeti stimulusok sokfélék lehetnek: például a táplálék elérhetőségének csökkenése, 

hőmérséklet csökkenés, a populációk abundanciájának növekedése, a nappalok hosszának 

csökkenése (Hobaek & Larsson, 1990; Kleiven, Larsson et al., 1992). A tartóspeték 

ellenálló tokban, az efippiumban raktározódnak. Ezek az aljzatra süllyedve átvészelik a 

kedvezőtlen időszakot, a növények magbankjához hasonlóan tartóspete bankot képeznek 
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(Hairston, 1996). Amikor a körülmények újra kedvezőek – azaz az időszakos vizek 

esetében a víz újbóli megjelenésekor – a tartóspetékből kel ki a következő 

parthenogenetikus nőstény populáció. A tartóspete bank jelentősége evolúciós és 

ökológiai szempontból nagy (Fryer, 1996; Brendonck & De Meester, 2003), 

tanulmányozása egyre elterjedtebb paleolimnológiai megközelítésben is (Jeppesen, 

Leavitt et al., 2001; Bredesen, Bos et al., 2002). 

A tartóspeték széllel, vízzel vagy állatok által terjesztve, sőt antropogén vektorokkal is 

könnyen terjedhetnek (Brendonck & Riddoch, 1999; Green, Figuerola et al., 2002; Green 

& Figuerola, 2005; Green, Jenkins et al., 2008; Waterkeyn, Pineau et al., 2010; 

Waterkeyn, Vanschoenwinkel et al., 2010). Újonnan keletkezett (kísérletesen létesített) 

élőhelyek kolonizációjának vizsgálata is alátámasztja az ágascsápú rákok (Louette & De 

Meester, 2005) és az evezőlábú rákok (Frisch & Green, 2007) fejlett diszperziós 

képességét. 

A feltételezhetően nagyfokú diszperzió ellenére neutrális és ökológiailag releváns 

markerek vizsgálata alapján nagyfokú populációk közötti differenciálódást (FST>0,2) 

mutatnak ki sok esetben, egymáshoz földrajzilag közeli populációk esetében is (Innes, 

1991; De Meester, 1996; Pálsson, 2000). A diszperzió-génáramlás paradoxon feloldására 

a monopolizációs hipotézist javasolták (De Meester, Gomez et al., 2002), amely egy 

újonnan keletkezett élőhelyen az első kolonizálók gyors helyi adaptációjával magyarázza 

a populációk között a nagyfokú diszperziós képesség ellenére tapasztalható nagy 

genetikai differenciálódást. 

 

Kisrákok vizsgálata molekuláris markerek alapján 

Egyes zooplankton fajokat, főként a Daphnia genusz tagjait, elterjedten használnak 

evolúciós ökológiai kutatásokban modellszervezetként, köszönhetően rövid generációs 

idejüknek, könnyű kezelhetőségüknek és a parthenogenetikus szaporodási fázisban a 

klónok képződésének. Sok Cladocera és Copepoda fajt – jelentős passzív diszperziós 

képességük és látszólagos morfológiai állandóságuk miatt – hosszú ideig kozmopolitának, 

azaz kontinensekre kiterjedő vagy globális elterjedésűnek tartottak a taxonómusok. Ez a 

nézet az 1970-es években kezdett megdőlni (Frey, 1982) amikor részletes morfológiai 

összehasonlításokat (Frey, 1973) és enzimpolimorfizmus vizsgálatokat (Hebert, 1974a; 

Hebert, 1974b) végeztek a kutatók. Mára a klasszikus taxonómiai megközelítés alapján 
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kialakult kozmopolita nézet a molekuláris technikák fejlődésével megdőlt, és napjainkban 

egyre több kriptikus, kisebb elterjedésű fajt mutatnak ki az ágascsápú rákok (Petrusek, 

Černý et al., 2004; Belyaeva & Taylor, 2009; Xu, Hebert et al., 2009) és az evezőlábú 

rákok (Marrone, Lo Brutto et al., 2013) között. 

Az ágascsápú  rákok, főként a Daphnia genusz genetikai vizsgálata az 1970-es években 

kapott nagy lendületet, amikor a molekuláris technikák fejlődése lehetővé tette a 

természetes populációk genetikai variabilitásának gyors és hatékony detektálását (Hebert, 

1987). Ekkor kezdték széles körben alkalmazni a csoport vizsgálatára a cellulóz-acetát 

gélelektroforézist, melynek nagy előnye, hogy kis mennyiségű fehérje elegendő a 

különböző allélok kimutatásához. Az első vizsgálatok állandó vizű kis tavakból és 

időszakos vizű kis tavakból származó Daphnia magna populációk genetikai 

struktúrájának összehasonlítására is kitértek. Az állandó vizekben, ahol a ciklikus 

parthenogenezis során ritkán fordul elő szexuális szaporodás és nincs nagymértékű 

tartóspete képződés, a tenyészidőszak alatti gyors genotípus gyakoriság változásokat, 

adott időszakban korlátozott számú multilokusz genotípust és a Hardy–Weinberg 

egyensúlytól való eltéréseket (heterozigóta túlsúllyal) detektáltak (Hebert, 1974a). 

Időszakos vizekben – ahol a ciklikus partenogenezis során az élőhely kiszáradása miatt 

gyakori a szexuális szaporodás – előforduló Daphnia magna populációk vizsgálatával 

megállapították, hogy nagy a genetikai diverzitás, sok multilokusz genotípus jelenléte 

mellett a genotípus gyakoriságok stabilak és nagyfokú megegyezést mutatnak a Hardy–

Weinberg egyensúlyi gyakoriságokkal (Hebert, 1974b). Összességében véve tehát az 

időszakos vizekben előforduló populációk genetikai szerkezete az obligát szexuális 

populációkéra emlékeztet. Később az időszakos–állandó populációk genetikai szerkezete 

közötti alapvető eltérést megkérdőjelezték a nagy, állandó vizű tavak vizsgálatával kapott 

eredmények alapján. Utóbbiakban nagy volt a mulilokusz genotípusok diverzitása, a 

genotípus gyakoriságok jó megegyezést mutattak a Hardy–Weinberg egyensúllyal és 

kismértékű populációk közötti genetikai differenciálódást lehetett kimutatni (Mort & 

Wolf, 1985; Mort & Wolf, 1986). 

A ma elfogadott nézet alapján a ciklikus partenogének genetikai szerkezetét főleg a 

szexuális rekombináció és a parthenogenetikus szaporodás relatív fontossága, gyakorisága 

határozza meg. Mindemellett a klonális erózió (a tenyészidőszak folyamán a klónok egy 

része elvész) genetikai struktúrára gyakorolt hatását három fő faktor határozza meg: a 

populáció mérete (ezen keresztül a tartóspete bank mérete), a populáció állandósága (a 
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tenyészidőszak hossza) és a klonális szelekció (habitatok között és időben is változhat) 

erőssége (De Meester, Vanoverbeke et al., 2006). 

Az 1970-es évektől alkalmazott enzimpolimorfizmus vizsgálatok helyét az 1990-es 

évektől kezdve vették át a PCR technikán alapuló DNS vizsgálati módszerek (AFLP, 

mikroszatellit DNS polimorfizmus, szekvenálás) és néhány éve – a Cladocera fajok közül 

elsőként – a Daphnia pulex teljes genomját is feltérképezték (Colbourne, Pfrender et al., 

2011). 

A kisrákok biodiverzitásának pontos becslését nehezíti, hogy sok esetben nem ismert az 

egyes morfofajokon belüli genetikai divergálódás (Adamowicz & Purvis, 2005). A DNS 

bar-kódolás technikai fejlődésével exponenciálisan megnőtt a kriptikus fajok kimutatása 

az állatvilágban (Bickford, Lohman et al., 2007; Pfenninger & Schwenk, 2007), és 

kriptikus leszármazási vonalakat gyakran detektálnak a rákok körében is (Elías-Gutiérrez, 

Jerónimo et al., 2008; Belyaeva & Taylor, 2009). Ugyanakkor a Cladocera fajok becsült 

száma még mindig 2–4-szer magasabb a jelenleg ismert 620 fajnál (Forró, Korovchinsky 

et al., 2008). 

A technikai fejlődésnek köszönhetően ugyan jelentősen bővült a kriptikus fajokra 

vonatkozó ismeretanyag, de a divergálódással összefüggésbe hozható, azt esetlegesen 

befolyásoló ökológiai tényezők a legtöbb esetben ismeretlenek maradtak, annak ellenére, 

hogy ezek az ismeretek fontos gyakorlati információt szolgáltathatnának a 

természetvédelmi tevékenység tervezéséhez. 

 

Időszakos vizek kisrák közösségének összetételét meghatározó tényezők 

Napjainkra viszonylag sok olyan tanulmány jelent meg, mely az időszakos vizekben 

előforduló állatközösségeket lokálisan befolyásoló abiotikus és biotikus tényezőkkel 

foglalkozik. Az abiotikus tényezők közül kiemelkedő fontosságú a hidroperiódus 

hosszának fajösszetételre és a közösség felépítésére gyakorolt hatása (Wellborn, Skelly et 

al., 1996; Spencer, Blaustein et al., 1999; Frisch, Moreno-Ostos et al., 2006; Tavernini, 

2008). A hidroperiódus mellett a szalinitás is fontos befolyásoló tényező (Boronat, 

Miracle et al., 2001; Waterkeyn, Vanschoenwinkel et al., 2010b) és ennek a két faktornak 

a kombinált hatására is van példa (Frisch, Moreno-Ostos et al., 2006; Waterkeyn, Grillas 

et al., 2008). Ártéri időszakos vizekben mutatták ki a vízmélység hatását a fajgazdagságra 
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és a zooplankton közösség szerkezetére (Medley & Havel, 2007), továbbá Ostracoda és 

Cladocera rákok fajgazdagságára (Eitam, Blaustein et al., 2004). 

Az édesvíz savasodása egy fontos tényező, amely befolyásolja a zooplankton közösségek 

szerkezetét vizeinkben. Az 5-6 alatti pH értékű vizekben általánosságban csökken a 

zooplankton fajgazdagsága a semleges körüli pH értékekhez képest (Brett, 1989). A 

zooplankton szervezetek közül a Daphnia genusz tagjai rendszerint kevésbé abundánsak 

savas élőhelyeken, míg más, nem Daphnia kladocerák elszaporodva dominánssá 

válhatnak. A zooplankton közösség szerkezetének a savasodás hatására való 

megváltozása mögött meghúzódó mechanizmusok többrétűek. Tartalmazzák a különböző 

fiziológiai érzékenységet a savas stresszel szemben (Alibone & Fair, 1981; Locke, 1991), 

a csökkent pH hatására oldékonyabbá váló toxikus fémekkel szembeni különböző 

érzékenységet és a megváltozott pH hatására a fitoplanktonban bekövetkező változások 

biotikus hatását (Holopainen, 1992). 

A biotikus tényezők közül a predáció szerepe kiemelkedő fontosságú (Wellborn, Skelly et 

al., 1996) a zooplankton közösségek felépülésében. Szintén fontos biotikus tényező a 

növényzet (Cottenie, Nuytten et al., 2001; Kuczyńska-Kippen & Nagengast, 2006; Van 

Onsem, De Backer et al., 2010), mely struktúrája révén menedéket nyújthat a ragadozók 

ellen. Kifejezetten növényzethez kötődő, ott táplálkozó kisrák fajok (Sida és 

Simocephalus fajok) is előfordulnak (Vanderstukken, Declerck et al., 2010). 

A zooplankton közösség felépítését lokálisan befolyásoló hatások (vízkémiai 

paraméterek, növényzet és ragadozók jelenléte, hidroperiódus) vizsgálatától az érdeklődés 

az utóbbi évtizedben fordult a regionális hatások vizsgálata felé. Regionális hatások – 

melyek következtében a lokális fajkészletbe új fajok kerülhetnek a regionális 

fajkészletből – a kitartóképletek passzív diszperziója és az aktívan terjedő alakok áradási 

eseményekkor vagy csatorna általi összeköttetés miatt bekövetkező diszperziója 

következtében lépnek fel. Passzív diszperzió bekövetkezhet szél által, emberi tevékenység 

közvetítésével, ecto- és endozookóriával (Bohonak & Jenkins, 2003; Havel & Shurin, 

2004; Allen, 2007; Green, Jenkins et al., 2008; Waterkeyn, Vanschoenwinkel et al., 

2010a). Nagy diszperziós rátával jellemezhető metaközösségben a lokális hatások elég 

erősek voltak ahhoz, hogy a közösség szerkezetét meghatározzák (Cottenie, Michels et 

al., 2003). 

Időszakos vizekben a fajkészlet szukcessziója figyelhető meg, ami a hidroperiódus 

hosszának is függvénye. Először Ostracoda és Anostraca (Jocque, Vanschoenwinkel et 
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al., 2010) fajok jelennek meg, majd később a jellegzetes ágascsápú rákok, melyek között 

szintén előfordulnak a tavaszi hidegebb vizeket kedvelők és a nyári meleg vizekben 

abundánsak is. A Cladocera fajok szukcesszióját elsősorban a vegetáció szezonon belüli 

kifejlődésének – a növényzet szerkezete a vegetációs periódus előrehaladtával egyre 

bonyolultabb – tulajdonítják (Mahoney, Mort et al., 1990). 

 

Vizes élőhelyek védelmét célzó programok 

Az Európai Unióban érvényben levő agrár-környezetgazdálkodási programok keretében 

több millió eurót osztanak ki a területükön a természeti-környezeti értékek védelmét szem 

előtt tartó gazdálkodóknak, bár a program sikeressége nem egyértelmű (Kleijn, Berendse 

et al., 2001; Kleijn, Baquero et al., 2006). Magyarországon 2009-ben indult az Új 

Magyarország Vidékfejlesztési Program agrár-környezetgazdálkodási támogatása 

(Forgács, 2009), melyben vizes élőhelyekhez kapcsolódó célprogramok is szerepelnek. 

Ennek keretében támogatás igényelhető nádgazdálkodással kapcsolatos, a természetes 

vizes élőhelyek, mocsarak, zsombékok, sásos területek gondozásával kapcsolatos, 

továbbá vizes élőhelyek létrehozására és kezelésére irányuló tevékenységekre. A vizes 

élőhelyek kezelését tehát támogatják, de az agrár-környezetgazdálkodási programok 

hatását vizsgáló tanulmányok a terresztris taxonok vizsgálatára korlátozódnak (Báldi, 

Batáry et al., 2005; Batáry, Kovács et al., 2008). 

A mezőgazdasági tevékenység hatásának vizsgálata állandó és időszakos vizes élőhelyek 

esetében tájléptékű hatások vizsgálatát célozta meg. A zooplankton közösség szerkezete 

(fajgazdagság és -összetétel) indirekt kapcsolatban áll a földhasználattal a vegetációra 

kifejtett közvetlen hatáson keresztül (Dodson, Lillie et al., 2005; Dodson, Everhart et al., 

2007; Angeler, Viedma et al., 2008). A lokális földhasználat (például a meder felszántása) 

hatását a kisrák közösségekre korábban nem elemezték. 

 

A Moinidae családdal kapcsolatos kutatások 

A Moinidae családot Goulden állította fel, azóta egyes szerzők ezt elfogadják, mások 

szerint viszont nem indokolt ilyen szintű elválasztás és a Moina és Moinodaphnia 

genuszokat a Daphniidae családba sorolják. A Moinidae családba tartozó fajok nagy része 

fiziológiailag adaptálódott az asztatikus környezethez, és főleg időszakos vizekben fordul 

elő, beleértve sós és alkalikus vizeket is (Goulden, 1968). A család jellegzetessége, hogy 
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a parthenogenetikus nőstényekben egy placentaként funkcionáló szerv van jelen 

(Goulden, 1968). A Moina macrocopa gyakori alanya ökotoxikológiai vizsgálatoknak 

(Mangas-Ramírez, Sarma et al., 2004; Gama-Flores, Sarma et al., 2007), és erre a fajra 

mikroszatellit markereket is publikáltak (Tatsuta, Yao et al., 2009). A Moina micrura 

esetében kriptikus fajok meglétéről számolt be Petrusek, Černý et al. (2004) és Elías-

Gutiérrez, Jerónimo et al. (2008). A Moina brachiata, egy óvilági, széles elterjedésű faj 

kutatása alulreprezentált a Moina macrocopa fajra irányuló kutatásokhoz képest. Korai 

tanulmányok (Grosvenor & Smith, 1913) a Moina rectirostris esetében kimutatták, hogy 

a fajban a parthenogenetikus szaporodásról a szexuális szaporodásra való váltást a 

hőmérséklet emelkedése és az abundancia növekedése váltja ki. Később megállapítást 

nyert, hogy a Moina rectirostris szinoním a Moina brachiata fajjal (Goulden, 1968). 

Életmenet paraméterek (fejlődési, reprodukciós és növekedési) részletes laboratóriumi 

vizsgálatával megállapították (Maier, 1992), hogy Moina brachiata fajban a peték rövid 

idő alatt kifejlődnek (a peték költőkamrában való megjelenésétől számítva a juvenilis 

egyedek kiszabadulásáig 15°C-on 4,33 nap telt el, míg 30°C-on 0,93 nap) és viszonylag 

sok pete (11–29 / adult nőstény) képződik, ami előnyös a bizonytalan ideig fennálló 

élőhelyen. A Moina brachiata viszonylag magas hőmérsékletet kedvel, a legmagasabb 

reprodukciót 25–30°C-on figyelték meg és a faj 15°C alatt és 35°C felett nem élt túl 

(Maier, 1992). 

 

A Daphnia atkinsoni és a Daphnia bolivari 

A morfológiailag variábilis (Hudec, 1981) Daphnia atkinsoni Baird, 1859 általánosságban 

déli elterjedésű, meleg vízi faj, de Johnson (1952) egy hidegtűrő változatáról is 

beszámolt. A faj előkerült Belgium területén egy frissen ásott gödörben létrejött víztestből 

is, ahová feltételezhetően vízimadarak közvetítésével került (Louette & De Meester, 

2004). A D. atkinsoni elterjedését az Alföldön Forró (1994) vizsgálta részletesebben. 

Enzimpolimorfizmus vizsgálatokon alapuló populációgenetikai mutatókat eddig egy D. 

atkinsoni populációra publikáltak (Louette, Vanoverbeke et al., 2007) és nemrégiben 

mikroszatellit markerekkel vizsgáltak egy Belgiumból és egy Spanyolországból származó 

populációt (Ortells, Van Houdt et al., 2009). 

A Daphnia bolivari (Richard, 1888) markánsan különbözik a Daphnia atkinsoni fajtól a 

fejpajzsot körülölelő tüskekoszorú megléte miatt. A Daphnia bolivari taxont külön 
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fajként tartják nyilván (Alonso, 1991), a Fauna Europaea taxon adatbázisban is külön 

fajként szerepel. Más szerzők – genetikai markerek vizsgálata alapján – ezzel ellentétben 

a Daphnia bolivari fajt a Daphnia atkinsoni szinonímájának tartják, ugyanakkor a 

genetikailag egységes Daphnia atkinsoni faj helyett egy fajkomplex meglétét 

valószínűsítik (Laforsch, Haas et al., 2009; Petrusek, Tollrian et al., 2009), ezért a 

továbbiakban Daphnia atkinsoni–bolivari fajkomplexként hivatkozunk a témával 

kapcsolatos kutatásokra. 
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Célkitűzés 

Az időszakos vizek tehát speciális és a biodiverzitás megőrzése szempontjából fontos 

élőhelyek. Magyarország szerepe az ilyen típusú élőhelyek élővilágát befolyásoló 

ökológiai tényezők megismerése terén és az időszakos vizes élőhelyek védelmében 

jelentős, mivel hazánkban ma is sok időszakos víz található. Ugyanakkor különböző 

emberi beavatkozások – főleg mezőgazdasági céllal – egyre nagyobb mértékben 

befolyásolják az élőhelyeket és hatásuk egyelőre tisztázatlan. A Moina brachiata, a 

Daphnia atkinsoni és a Daphnia bolivari jellegzetes tagjai a magyarországi időszakos 

vizek kisrák faunájának, így ezen tesztfajok pontosabb taxonómiai behatárolása és 

ökológiai igényeinek megismerése is fontos feladatunk. 

A jelen dolgozatban vizsgált kérdések három témába csoportosulnak: 

1) A Moina brachiata vizsgálata: 

a) Előfordul-e és mekkora mértékű genetikai differenciálódás a Moina brachiata 

fajon belül az Alföld területén? 

b) Az előforduló genetikai differenciálódás köthető-e az élőhelyek valamely 

abiotikus adottságához? 

c) Megfigyelhető-e földrajzi elkülönülés is az egyes, genetikailag elkülönült 

csoportok előfordulásában? 

2) A Daphnia atkinsoni – bolivari vizsgálata: 

a) A Daphnia atkinsoni és a Daphnia bolivari allozim markerek alapján külön 

fajokat alkotnak-e? 

b) Előfordulnak-e külön leszármazási vonalak a Daphnia atkinsoni fajon belül az 

Alföld területén? 

3) Az időszakos vizek kisrák közösségének fajösszetételét meghatározó ökológiai 

tényezők vizsgálata: 

a) Mely biotikus és abiotikus tényezők befolyásolják az időszakos vizekben 

előforduló kisrák közösségek fajösszetételét? 

b) Az élőhely aljzatának felszántása a kialakuló kisrák közösségek fajgazdagságára 

hátrányosan hat-e? 
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Anyag és módszer 

A Moina brachiata vizsgálata 

Mintavétel 

A Kárpátok vonulata által körülölelt Pannon biogeográfiai régióban különleges habitatok, 

fauna- és flóraelemek fordulnak elő, számos endemizmussal. Ennek a biogeográfiai 

régiónak nagy részét a Magyarország területén elhelyezkedő Alföld alkotja, ahol a klíma 

kontinentális, hosszabb meleg évszakkal, forró nyárral és hideg téllel. Az éves csapadék 

változó, de nagyrészt nyáron hullik le. A területen található időszakos vizek rendszerint 

évente kétszer telnek meg. Először február-március környékén hóolvadékkal, majd a 

május környéki esőzésektől. A forró nyár végére az időszakos vizek nagyrészt teljesen 

kiszáradnak. 

A Moina brachiata genetikai vizsgálatához a mintákat 2006. április 5. és 2006. június 23. 

között vettük. 2006 különösen csapadékos év volt, ami súlyos áradásokhoz vezetett 

országszerte. A mintavételre olyan élőhelyeket igyekeztünk választani, melyeknek vize 

nem állt összeköttetésben más víztestekkel a legmagasabb vízszint idején sem. Mintáink a 

Kiskunsági, a Körös-Maros és a Hortobágyi Nemzeti Park területéről származnak, ezeket 

KNP, KMNP és HNP régióként említjük a továbbiakban (2. ábra, 1. táblázat). 

 

 
2. ábra Moina brachiata mintavételi helyek. KNP–Kiskunsági Nemzeti Park, KMNP–Körös-Maros 

Nemzeti Park, HNP–Hortobágyi Nemzeti Park, Magyarország térképén. 
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A zooplankton mintákat 85 µm lyukbőségű planktonhálóval vettük, majd fehér műanyag 

tálcába öntöttük. A Moina egyedeket nagyítóval (ekkor az egyedek pontos faji 

hovatartozása még nem egyértelmű) válogattuk a tálcából és kétféleképpen tartósítottuk: a 

később alkalmazandó laboratóriumi vizsgálatok szempontjából a legmegfelelőbb módon. 

Az enzimpolimorfizmus vizsgálathoz kriocsövekbe tettük az állatokat és folyékony 

nitrogénben a terepen fagyasztottuk, majd így szállítottuk a laboratóriumba, ahol 

feldolgozásig –85°C-on tároltuk. A DNS vizsgálathoz 96%-os etanolban, fagyasztás 

nélkül, külön tettünk el mintát, amit feldolgozásig 5°C-on tartottunk. Az így eltett 

anyagból közvetlenül a cellulóz-acetát gél elektroforézis és DNS izolálás előtt a 

laboratóriumban mikroszkóp segítségével parthenogenetikus petés nőstény állatokat 

válogattunk és a molekuláris módszerek alkalmazása előtt Goulden (1968) alapján 

meghatároztuk. A Moina brachiata egyedeken kívül négy darab Moina macrocopa 

egyedből is szekvenáltuk a 16S és a COI régiót, hogy ezeket külcsoportként 

alkalmazhassuk (1. táblázat B2 és K8 lelőhely). 

A mintavétel mellett mértük az élőhely vizének vezetőképességét, szalinitását és pH-ját 

WTW Multiline P3 készülékkel. A vízmélységet és a legközelebbi víztesttől való 

távolságot mérőszalag segítségével mértük. A víztest felületét az egy irányba 40 m hosszt 

nem meghaladó víztestek esetében mérőszalagos mérések alapján határoztuk meg, míg az 

ennél nagyobb víztestek felületét becsültük. A mért környezeti változókat az 1. táblázat 

tartalmazza. 

 
1. táblázat Környezeti változók a vizsgált Moina populációk élőhelyén. Pop–populáció azonosító, 

EOV(X) és EOV(Y)–geográfiai koordináták, N–a populáció egyedszáma az enzimpolimorfizmus 

vizsgálatban, Vezk–vezetőképesség (µS/cm), Sal–szalinitás (g/l), mélység (cm), lvt–legközelebbi víztest 

távolsága (m), felület (m2). 

 

Pop EOV(X) EOV(Y) N Vezk Sal pH mélység lvt felület 
HNP1 220965 851346 29 1344 0,5 8,44 10 2 120 

HNP2 223394 845552 42 269 0 7,88 20 0,8 20 

HNP3 222512 851228 39 1115 0,3 8,65 10 16 4,5 

HNP4 225404 842505 41 838 0,2 8,36 30 1 100 

HNP5 221956 851306 23 2420 1,1 8,64 30 26 2 

HNP6 222557 852800 30 2370 1,1 8,21 10 1 2,5 

HNP7 223166 853424 37 6010 3,2 9,01 10 1 0,45 
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HNP8 225455 842677 36 251 0 7,4 45 6 50 

KNP1 169491 666722 55 635 0,1 7,76 30 7 150 

KNP2 157646 664143 41 479 0 7,76 30 2 10,5 

KNP3 197539 656022 31 4830 2,5 8,77 50 4 300 

KNP4 157432 664305 47 747 0,1 8,48 15 0,5 6 

KNP5 197444 656530 33 4870 2,6 9,59 120 10 113 

KNP6 189725 654948 42 10460 5,9 9,23 10 2 1 

KNP7 189740 655000 32 3280 1,6 8,62 10 2 0,8 

KNP8 197380 656804 44 5980 3,2 9,32 130 7 133 

KMNP1 127248 770718 40 1497 0,5 8,58 30 2 68000 

KMNP2 126457 768297 16 593 0 8,76 15 1 18 

KMNP3 127942 763462 40 345 0 8,62 25 25 300 

KMNP4 126427 768660 – 1222 0,4 8,29 30 25 40 

B2 139114 526829 M. macrocopa 

K8 768614 126538 M. macrocopa 

 

 

A 16S és a COI régió szekvenálása során alkalmazott laboratóriumi vizsgálati 

módszerek 

A DNS izolálást a H3 puffer módszerrel (Schwenk, Sand et al., 1998) végeztük.  A 

módszer előnye, hogy nagyon olcsó és egyszerűen kivitelezhető, hátránya, hogy nem 

eredményez magas tisztaságú DNS-t. Érdemesnek tartom röviden leírni a módszert, mivel 

több, más állatcsoportokon DNS izolálást rendszeresen végző kolléga lepődött már meg 

amikor elmondtam hogyan izolálok és, hogy ilyen módszerrel is lehet PCR 

összerakásához megfelelő templátot nyerni. 

A H3 puffer receptje és a különböző nagyságú Cladocera fajokhoz ajánlott H3 puffer 

mennyisége a hivatkozott publikációban megtalálható (Schwenk, Sand et al., 1998). Az 

izolálást előkészítendő 10-20 Moina brachiata egyedet az alkoholból 2 ml-es eppendorf 

csőbe, 2 ml trisz-EDTA pufferbe helyeztünk, majd 12 órán át szobahőn rázatva 

inkibáltuk, hogy a szövetekből az alkohol a pufferre cserélődjön. Ezután az állatokat 

egyesével egy 1,5 ml-es csiszolt falú üveg eppendorf csőbe helyeztük és csiszolt üveg 

spatulával óvatosan, 30 másodpercig szétdörzsöltük 50 µl H3 puffer hozzáadása mellett. 

A homogenizátumot átpipettáztuk egy jól záródó műanyag eppendorf csőbe, majd további 

50 µl H3 pufferrel belemostuk az üvegcsőben és a spatulán maradt homogenizátumot is. 
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20 μl proteináz K-t (Fermentas, 18 mg/ml) adtunk minden eppendorf csőbe – azaz 

egyedenként – a homogenizátumokhoz, majd 12 órás 60°C-os, óvatosan rázatott 

inkubálás következett. Ezt követően a proteináz K-t 10 perces 95°C-os vízfürdőben 

történő inkubálással denaturáltuk, majd az eppendorf csöveket hirtelen jégdarálékba 

helyezve hűtöttük és a továbbiakban 5°C-on tároltuk. Az így nyert izolátumot tisztítás 

nélkül, közvetlenül használtuk templát DNS-ként. Tehát semmit, a denaturált proteináz 

K-t sem távolítottuk el drága tisztító kit segítségével, és a PCR reakciók leírásánál 

használt templát mennyiség erre a tisztítatlan elegyre vonatkozik. 

Az azonos egyedből való párhuzamos DNS és enzimpolimorfizmus vizsgálatok esetében 

5 µl steril, ultra tiszta vízben szétnyomtuk az állatokat, és ebből a homogenizátumból 1,5 

µl-t pipettáztunk 20 μl  H3 puffer és 6 μl proteináz K keverékébe, majd a többi mintához 

hasonlóan jártunk el a DNS izolálás esetében. A maradék homogenizátumot 5 µl vízzel 

hígítva használtuk a cellulóz acetát gél elektroforézisben. 

Az LCO1490 (5’-GGTCAACAAATCATAAAGATA) (Folmer, Black et al., 1994) 

univerzális forward primert és a COI-H (5’-TCAGGGTGACCAAAAAATCA) 

(Machordom, Araujo et al., 2003) reverz primert használtuk a citokróm- oxidáz enzim I. 

alegységének (COI) egy 660 bázispár hosszúságú darabjának amplifikálására. A 16S 

régió amplifikálására az S1 (5’-CGG CCG CCT GTT TAT CAA AAA CAT-3’) és az S2 

(5’-GGAGCT CCG GTT TGA ACT CAG ATC-3’) (Schwenk, Sand et al., 1998) 

primereket használtuk. A PCR amplifikálást a 16S/COI régiókra 25 μl végtérfogatban 

végeztük, melyben 5/10 μl DNS izolátum, 1 x reakció puffer + (NH4)2SO4 (Fermentas), 

2,5/2 mM MgCl2, 200/250 μM dNTP, 0,2/0,35 μM primer és 0,5 U/μl Taq polimeráz 

(Fermentas) volt. 

A 16S régió PCR reakció protokollja 94°C 5 perc, 40 ciklus 93°C 45 s, 50°C 1 perc, 72°C 

2 perc és egy végső elongációs lépés 72°C-on 2 percig. A COI PCR reakció protokollja 

94°C 1 perc után 40 ciklus 94°C 1 perc, 40°C 1 perc 30 s, 72°C 1 perc 30 s és a végső 

elongációs lépés 72°C-on 6 percig. A PCR termékek tisztítása után (High Pure PCR 

Product Purification Kit, Roche Diagnostics) a termékeket ABI 3130 Genetic Analyser 

segítségével szekvenáltuk a gyártó utasításai alapján, az amplifikálásra használt 

primerekkel. Minden egyedből mindegyik régiót mindkét irányból megszekvenáltuk, 

majd a kapott szekvenciákat egymáshoz illesztettük a BioEdit version 7.0.5.3 (Hall, 1999) 

szoftverrel, és így nyertük a végső, későbbiekben elemzett és a génbankba is feltöltött 

szekvenciákat. 
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A 16S és a COI régió szekvenálását követően alkalmazott adatelemző módszerek 

A kétirányú szekvenálás eredményeként kapott Moina brachiata szekvenciákat a 

génbankból letöltött Moina és Daphnia, vagy az általunk szekvenált Moina macrocopa 

külcsoportokkal az egyes elemzésekhez külön-külön illesztettük a BioEdit version 7.0.5.3 

(Hall, 1999) szoftverrel a ClustalW algoritmussal. Az egyes elemzéseknél tehát 

különböző a végső szekvenciahossz, a génbank adatbázisból töltött szekvenciák hossza 

alapján. Minden esetben az elemzésnél feltüntettük, hogy adott esetben hány bázispárral 

dolgoztunk. A leíró statisztikákat a DnaSPv5 (Librado & Rozas, 2009) programmal 

számítottuk a kapott szekvenciákra. Az általunk szekvenált alap Moina brachiata 

adatsorban sem a COI, sem a 16S esetén nem voltak indelek, csak pontmutációk. 

 

A Moina brachiata divergálódása magyarországi minták alapján 

Ezt az elemzést az összekapcsolt 16S és COI szekvenciákra (1080 bázispár) végeztük el, 

így csak azok az egyedek, összesen 53, szerepelnek benne, melyekre mindkét régiót 

sikerült szekvenálni. Az 53 egyedből 22 különböző Moina brachiata 16S+COI 

haplotípust mutattunk ki. Ezt a 22 haplotípust és két Moina macrocopa haplotípust 

(Mmac1 és Mmac2) filogenetikailag elemeztük Polyphemus pediculus (AY075048–16S 

és AY075066–COI) (Cristescu & Hebert, 2002) külcsoporttal. A modellválasztást és a 

maximum likelihood filogenetikai elemzést a TREEFINDER (Jobb, 2008) programmal 

végeztük. A korrigált Akaike-féle információs kritériumon alapuló modellválasztás a 475 

bázispáros 16S génre a TVM+G modellt ajánlotta négy ráta kategóriával, és a J2+G 

modellt szintén négy ráta kategóriával a 605 bázispáros COI génre. A belső ágak 

stabilitására nemparametrikus bootstrap értékeket számítottunk 1000 randomizációval és 

a particionált modell alapján generáltuk a filogenetikai fát. Az ágak stabilitásának Bayes 

féle poszterior valószínűségét a MrBayes3 (Huelsenbeck & Ronquist, 2001; Ronquist & 

Huelsenbeck, 2003) programmal számítottuk ki. Mivel a TVM és J2 modellekkel ez a 

program nem dolgozik, helyettük a GTR+G modellt használtuk négy ráta kategóriával a 

16S génre és a HKY+G modellt négy ráta kategóriával a COI génre. Két független 

elemzést indítottunk random kiindulási fákból és futtattuk 1001000 generáción keresztül. 

A Markov láncot 100 generációnként mintáztuk meg és a végső statisztikát az első 2500 

fa figyelmen kívül hagyása után számítottuk ki. 
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Ezt követően az 53 Moina brachiata egyedből származó összekapcsolt 16S+COI 

szekvenciára 99%-os kapcsolódási limit mellett generáltunk minimális feszítettségű 

haplotípus hálózatot a TCS 1.21 programmal (Clement, Posada et al., 2000) a statisztikai 

parszimónia kladogram becslési módszer (Templeton, Crandall et al., 1992) alapján.  

 

A magyarországi Moina brachiata divergálódásának összehasonlítása más taxonokkal 

Ebben az elemzésben a Moina brachiata fajon belüli, csak magyarországi minták alapján 

feltárt divergálódást a genusz más fajaival és a jól ismert Daphnia longispina csoporttal 

hasonlítottuk össze. Az összehasonlításra csak a COI (604 bázispár) génen alapuló 

filogenetikai rekonstrukciót végeztünk. Ebbe az elemzésbe az előző – 16S+COI 

elemzésén alapuló – filogenetikai rekonstrukció eredménye alapján kiválasztottunk egy-

egy haplotípust minden feltételezhetően különböző (A, B, C és D) M. brachiata 

leszármazási vonalból, ezen kívül bevettünk egy általunk szekvenált Moina macrocopa 

haplotípust. Továbbá a génbankból letöltöttünk egy mexikói Moina macrocopa COI 

szekvenciát (GenBank EU702249), három – a publikáló szerző véleménye alapján – 

külön leszármazási vonalat képviselő mexikói Moina micrura szekvenciát (GenBank 

EU702207, EU702239, EU702244), és külcsoportnak egy Ceriodaphnia dubia (GenBank 

EU702080) haplotípust. Ezeket a génbankból választott Moina szekvenciákat (Elías-

Gutiérrez, Jerónimo et al., 2008) publikálta. A Daphnia longispina csoportból választott 

Daphnia longispina (GenBank EF375862) és Daphnia lacustris (GenBank EF375863) 

szekvenciákat Petrusek, Hobæk et al. (2008) publikálta. Emellett egy Daphnia dentifera 

(GenBank FJ427488) (Adamowicz, Petrusek et al., 2009) egy Daphnia mendotae 

(GenBank GQ475272) (Briski, Crsitescu et al., 2011) egy Daphnia galeata (GenBank 

JF821192, publikálatlan) és egy Daphnia  cucullata (GenBank JF821190, publikálatlan) 

szekvenciát válogattunk be az elemzésbe. 

A modellválasztást és a maximum likelihood filogenetikai elemzést a GTR+GI modell 

alapján négy rátakategóriával a TREEFINDER (Jobb, 2008) programmal végeztük. A 

belső ágak stabilitására nemparametrikus bootstrap értékeket számítottunk 1000 

randomizációval. Az ágak stabilitásának Bayes féle poszterior valószínűségét a MrBayes3 

(Huelsenbeck & Ronquist, 2001; Ronquist & Huelsenbeck, 2003) programmal 

számítottuk ki, szintén a GTR+GI modell alapján. Két független elemzést indítottunk 

random kiindulási fákból és futtattuk 1001000 generáción keresztül. A Markov láncot 100 
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generációnként mintáztuk meg és a végső statisztikát az első 2500 fa figyelmen kívül 

hagyása után számítottuk ki. 

Az ebbe az elemzésbe bevett szekvenciák közötti páronkénti COI szekvencia 

divergálódást a MEGA 5.01 (Tamura, Peterson et al., 2011) programmal számítottuk ki a 

K2p modell alapján. 

 

Enzimpolimorfizmus vizsgálat 

A Moina brachiata enzimpolimorfizmusát cellulóz-acetát gél elektroforézissel vizsgáltuk 

a következő öt lokuszon: aszpartát-amino transzferáz (AAT; EC 2.6.1.1), glükóz-6-foszfát 

izomeráz (PGI; EC 5.3.1.9), malát-dehidrogenáz (MDH; EC 1.1.1.37), mannóz-6-foszfát 

izomeráz (MPI; EC 5.3.1.8) és foszfo-glüko-mutáz (PGM; EC 5.4.4.2). Az állatokat 

egyenként 5 µl steril, ultra tiszta vízben spatulával homogenizáltuk, majd felvittük a 

géllapra (Helena Super Z-12 Applicator kit, Helena Laboratories, Beaumont, Texas). A 

gélelektroforézist 270 V feszültségen végeztük (ZipZone Chamber, Helena Laboratories). 

Markerként a kilencedik pozícióban egy parthenogenetikusan fenntartott Daphnia pulex 

klónt használtunk. A PGM (15 perc futási idő), MPI (10 perc futási idő) és PGI (15 perc 

futási idő) enzimeket pH 8,7 tris-citrát (39 mM Tris, 0,001 M EDTA, 2,5 mM citromsav) 

pufferrendszerben futtatuk. Az MDH (15 perc futási idő) enzim pH 7,3 tris-citrát 

pufferben (36,45 mM Tris, 14,3 mM citromsav) futott, míg az AAT (25 perc futási idő) 

enzimhez LiOH-bórsav puffert (11,89 g bórsav és 1,175 g LiOH 1000 ml pufferhez) 

használtunk. Az enzimek festését (Hebert & Beaton, 1993) alapján végeztük el. A 

különböző allélok migrációs távolságát az applikáció pozíciójától mértük. A hiányzó allél 

adattal rendelkező egyedeket kizártuk a további leíró és hierarchikus populációgenetikai 

elemzésből, melyet a TFPGA (Miller, 1997) programmal végeztünk. A Wright-féle F 

statisztikát Weir és Cockerham (1984) módszere alapján számítottuk 1000 iterációval 

kalkulált 95%-os konfidencia intervallummal. 

 

A populációk genetikai szerkezete az élőhelyi környezeti adatokkal összefüggésben 

A genetikai és abiotikus jellemzők közötti összefüggést többváltozós többszörös 

regresszióval és a magyarázó változók forward szelekciójával vizsgáltuk. Az elemzést a 

DISTLM forward 1.3 (Anderson, 2003) programmal végeztük. Ehhez a Nei-féle (Nei, 

1978) genetikai távolság mátrixot a TFPGA (Miller, 1997) programmal generáltuk olyan 

populációkra, ahol legalább 14 példány rendelkezésre állt, és a magyarázó változókat 
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log10(x+1) transzformáltuk, hogy közelítsék a normál eloszlást. Az összefüggéseket 

négyféle adatsoron teszteltük: 1. a teljes adatsorra (figyelembe véve tehát a teljes 

genetikai divergálódást) 2. csak az AAT1 allélt nem tartalmazó egyedekre (azaz kizárva a 

‘C’ leszármazási vonalat), 3. csak a PGM1 allélt nem tartalmazó egyedekre (azaz kizárva 

a ‘B’ leszármazási vonalat) 4. az AAT1 és PGM1 allélt nem tartalmazó egyedekre (tehát 

az ‘A’ leszármazási vonalon belül). A magyarázó változók közül a vezetőképességet és a 

pH-t kihagytuk az elemzésből, mivel ezek szignifikánsan korreláltak (Spearman’s r>0,7; 

p<0,01) a szalinitással (rpH-szalinitás= 0,717; rvezetőképesség-szalinitás=0,989). 

Az MDH1 és AAT1 allélok elterjedésének szemléltetésére kördiagramokat készítettünk 

az allélgyakoriságokról, majd az ArcMap 9.2 program segítségével elhelyeztük ezeket 

térképen. 

 

A Daphnia atkinsoni–bolivari fajkomplex vizsgálata 

A Daphnia atkinsoni–bolivari komplex vizsgálatához hét helyen gyűjtöttünk állatokat az 

Alföld területén (3. ábra és 2. táblázat). 

 

 
3. ábra Mintavételi helyek. Daphnia atkinsoni: Ap1, S12, P12, KM3 és KM13; Daphnia bolivari: Ko9 

és Ko17 
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2. táblázat Mintavételi helyek a Daphnia atkinsoni–bolivari komplex vizsgálatában. EOV(X) és 

EOV(Y) földrajzi koordináták. A ’Faj’ oszlopban tüntettük fel, hogy az egyes populációk melyik 

morfológiai alapon elkülönített fajhoz tartoztak. 

Kód Helység EOV (X) EOV (Y) Dátum Faj 

KM13 Kardoskút 126426 768660 2006. 04.04. D. atkinsoni 

KM3 Kardoskút 126377 768540 2006. 04.04. D. atkinsoni 

Ap1 Apaj 197720 656317 2006.03.30. D. atkinsoni 

Ko9 Konyár 220775 853263 2006.05.11. D. bolivari 

Ko17 Konyár 224193 853025 2006.05.11. D. bolivari 

S12 Páhi 158468 677018 2006.04.25. D. atkinsoni 

P12 Besenyőtelek 261919 754885 2006.04.20. D. atkinsoni 

 

A zooplankton mintákat 85 µm lyukbőségű planktonhálóval vettük és terepen egy fehér 

műanyag tálcába öntöttük. Innét nagyítóval Daphnia egyedeket válogattunk és 

tizenötösével kriocsövekben folyékony nitrogénben lefagyasztottuk, majd a 

laboratóriumba szállítottuk és feldolgozásig –85°C-on tároltuk. A zooplankton mintavétel 

mellett mértük a víz vezetőképességét, szalinitását, pH-ját, mélységét. A 40 m-nél nem 

hosszabb víztestek esetében terepi mérések alapján kiszámítottuk a víztest felületét, míg a 

40 m-nél hosszabb víztestek esetében becsültük a felületet. 

A cellulóz-acetát gélelektroforézist Hebert és Beaton (1993) alapján végeztük Helena 

Super Z-12 Applicator kittel  (Helena Laboratories, Beaumont, Texas) és ZipZone 

Chamber  (Helena Laboratories) elektroforézis tankban. Markerként a gél kilencedik 

pozíciójában egy parthenogenetikusan fenntartott Daphnia magna klónt használtunk. 

Teszteltük a PGI, PGM, MDH, AAT, MPI, AO, LDH és ADH enzimek variabilitását, és 

végül a PGI, PGM, AAT és MDH lokuszok vizsgálata mellett döntöttünk, mivel ezek 

voltak variábilisak. 

Az adatok populációgenetikai elemzését a TFPGA (Miller, 1997) programmal végeztük 

el. A Wright-féle F statisztikát Weir és Cockerham (1984) alapján számítottuk 1000 

iterációval kalkulált 95%-os konfidencia intervallummal. Az UPGMA elemzést a Nei-féle 

genetikai távolságokra (Nei, 1978) végeztük el. A multilokusz genotípusok számát és a 

Simpson-index-szel kifejezett klóndiverzitást a HWCLON (J. Vanoverbeke, nem 

publikált) szoftver segítségével vizsgáltuk. Az élőhely mérete és a genetikai diverzitás 

közötti Pearson korrelációt az R programcsomaggal (R Development Core Team, 2011) 
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számítottuk ki. Faktoriális korreszpondencia elemzést végeztünk a populációk közötti 

variabilitás szemléltetésére a GENETIX (Belkhir, Borsa et al., 1996–2004) szoftverrel. 

Az élőhelyeken mért abiotikus változók (3. táblázat) alapján egy ökológiai 

távolságmátrixot generáltunk Euklidészi távolságok alapján a PC ORD szoftverrel 

(McCune & Mefford, 1999), és ezt a populációk közötti Nei-féle genetikai 

távolságmátrix-szal hasonlítottuk össze 9999 permutációs lépésben Mantel-teszttel. A 

releváns ökológiai változók vizsgálatára többváltozós többszörös regressziót végeztünk a 

magyarázó változók forward szelekciójával 4999 permutációval a DISTLM forward 1.3 

programmal (Anderson, 2003). A vizsgálat előtt a környezeti magyarázó változókat 

log10(x+1) transzformáltuk, hogy közelítsék a normáleloszlást. Függő változóként az 

elemzésben a TFPGA programmal (Miller, 1997) generált, populációk közötti Nei-féle 

páronkénti torzítatlan (Nei, 1978) genetikai távolságok szerepelnek. A 3. táblázatban 

feltüntetett változók közül a szalinitást kihagytuk az elemzésből, mivel a szalinitás 

szignifikánsan korrelál a vezetőképességgel. 

 
 3. táblázat A Daphnia atkinsoni–bolivari populációk élőhelyén mért abiotikus változók. Vezk= 

vezetőképesség, Sal= szalinitás, mély= mélység. 

populáció Vezk (µS/cm) Sal (g/l) pH mély (cm) felület (m2) 
P12 1445 0,5 8,84 30 7500 
S12 739 0,1 8,79 20 80 
Ap1 3610 1,8 8,71 70 41 

KM13 348 0 8,09 50 2000 
KM3 738 0,1 7,59 60 3000 
Ko9 650 0,1 8,15 15 375 
Ko17 1667 0,7 8,64 10 4 

 

Környezeti tényezők hatása időszakos vizek kisrák közösségére 

A tavaszi mintavétel 2006. május 9. és 17. között zajlott le. A nyári mintavételt 2006. 

június 13. és 23. között végeztük. A mintavételi helyek pontos koordinátáit a Függelék 4. 

táblázata tartalmazza. A mintavételi helyek négy klaszterbe oszthatók: Körös- Maros 

Nemzeti Park, Hortobágyi Nemzeti Park és a Kiskunsági Nemzeti Parkban egy Apaj 

környéki és egy Páhi környéki mintaterület (4. ábra). A tavaszi és a nyári mintavételi 

helyek egy része átfed, így összesen 87 mintavételi hely szerepelt a vizsgálatban 

(Függelék 4. táblázat). 
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4. ábra Mintavételi helyek a kisrák közösségek fajszámát befolyásoló környezeti tényezők 

vizsgálatában. KMNP= Körös-Maros Nemzeti Park, HNP= Hortobágyi Nemzeti Park, Apaj= 

Kiskunsági Nemzeti Park Apaj környéki és Páhi= Kiskunsági Nemzeti Park Páhi környéki 

mintaterület. 

 

A mintavételek során 85 µm lyukbőségű planktonhálóval kvalitatív random hálózást és 

kvantitatív mintavételt – a víztest nagyságától függően 20 vagy 30 liter vízből – is 

végeztünk. A két mintavételi módszerrel nyert adatsorokból közös fajlistát készítettünk, a 

kvantitatív számlálások eredményét külön nem elemeztük.  

A zooplankton mintavételek mellett mértük a víztest pH-ját és vezetőképességét 

(µSiemens/ cm). A NO3
-- és PO4

3--tartalmat kategórikus változókként mértük, NO3
--

tartalomra két kategóriát állítottunk fel: 1 mg/l és kisebb, mint 1 mg/l. A PO4
3--tartalom  

mérése során egy kategóriát alkotnak a 0,1 mg/l -nél alacsonyabb PO4
3--tartalmú vizek és 

egy másik kategóriába tartoznak az 1,5 mg/l -nél magasabb PO4
3--tartalmú vizek. A két 

érték között a tavaszi és a nyári mintavétel esetében külön-külön annyi kategória van, 

ahányféle mért értéket a Függelék 5. és 6. táblázatában feltüntettünk (ezekben az 

esetekben a táblázatokban tizedesjegy felbontásban a valódi mért értékek szerepelnek). 

Az élőhelyek aljzatuk alapján négy kategóriába oszthatók: 1. szántott aljzatú, 2. nem 

szántott aljzatú, 3. kevert (kevert aljzat: az adott víztest aljzata tartalmazott nem szántott 

és szántott területet is), és 4. keréknyom. A vízmélységet 5-cm-re kerekítve mértük. 

Feljegyeztük, ha a víztest közvetlen kapcsolatban állt csatornával, vagy izolált élőhely 

volt. A vegetáció esetében három kategóriát állítottunk fel: nincsenek növények, vizes 
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élőhelyhez nem kötődő növényzet van jelen (például elöntött füvű legelő, vagy sarjadó 

vetés), és vizes élőhelyhez kötődő fajok jelenléte.  

A random hálózott mintákból az első 300 egyedet határoztuk meg, míg a 100 ml-re 

feltöltött kvantitatív mintákból háromszor öt vagy háromszor két ml-t számláltunk, az 

állatok abundanciájának függvényében. Végül a kvantitatív számlálás eredményét külön 

nem elemeztük, de a két módszer eredményeként keletkező fajlistákat mintavételi 

helyenként egyesítettük, hogy minél pontosabb prezencia abszencia adatokat nyerjünk 

fajonként, mintavételi helyenként. A plankton számlálással nyert prezencia-abszencia 

mátrixot Beals féle kiegyenlítéssel transzformáltuk majd Sörensen index alapján NMS 

(non-metric multi dimensional scaling) elemzést végeztünk a PC-ORD programmal 

(McCune & Mefford, 1999), melyben az iterációk maximális száma 400, az instabilitási 

kritérium 0,00001, a kiindulási tengelyek száma 6, a valódi futások száma 40 és a 

randomizált futások száma 50 volt. 

A környezeti változók hatását MRPP elemzéssel (Multi-Response Permutation 

Procedures) vizsgáltuk. 

Az NMS ordinációval nyert tengelyek a variancia nagy részét lefedték és nagyrészt 

ortogonálisak voltak, így a parametrikus feltételek ellenőrzése és a szükséges adat 

transzformációk elvégzése után lineáris regressziót és ANOVA-t végeztünk a 

koordinátákra a környezeti változókkal és különböző környezeti változók additív 

kombinációival az R programmal (R Development Core Team, 2011).  A szignifikáns 

vagy marginálisan szignifikáns egyedi változók kombinációiból képeztük az additív 

modelleket. Ezt követően kiszámítottuk az Akaike féle információs kritériumot. 

A tavaszi adatsorban az első tengely koordinátái normál eloszlásúak voltak, a második 

tengely koordinátáit ln (x+10) transzformáltuk.  A környezeti változók közül a mélység 

adatokat ln transzformáltuk, a pH adatokat exp(x/100) transzformáltuk, míg a 

vezetőképesség adatokat exp(x/1000) transzformáltuk. 

A nyári adatsorban az első és a második tengely koordinátáit kellett ln(x+10) 

transzformálni, a harmadik tengely koordinátái normál eloszlásúak voltak. A környezeti 

változók közül a pH-t, vezetőképességet és a mélységet ln transzformáltuk. Az aljzat 

alapján nem volt homogén eloszlású a variancia ezért a csak két esetben előforduló 

’kevert aljzattípusú’ mintavételi helyet töröltük az adatsorból, így összesen 45 hely 

maradt az elemzésben. 
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A BINMATNEST programmal (Rodríguez-Gironés & Santamaría, 2006) vizsgáltuk, 

hogy a fajszegény élőhelyek fajkészlete beágyazódik-e a fajgazdag élőhelyekébe. 5000 

random permutáció alapján számítottuk ki a megfigyelt mintázat randomitásának 

valószínűségét. 

ANOVA-t végeztünk a mintavételi pontonként kumulatív fajszámra nézve az MRPP 

vizsgálattal szignifikáns eredményt adó kategorikus változókkal, ezután Tukey próbát 

alkalmaztunk a csoportok megkülönböztetésére. 

Indikátor-faj elemzést végeztünk (Dufrêne & Legendre, 1997) a PC-ORD (McCune & 

Mefford, 1999) programmal, hogy kimutassuk az egyes változók adott értékeihez 

statisztikailag szignifikánsan kötődő fajokat. A csoportosító változókat ehhez az 

elemzéshez az Akaike-féle információs kritériummal kapott eredmények alapján 

választottuk ki. A megfigyelt maximum indikátor érték szignifikanciájának Monte Carlo 

tesztjét 4999 iterációval számoltuk. 

 

Eredmények 

A Moina brachiata vizsgálata 

Mitokondriális genetikai variabilitás 

COI vagy 16S vagy mindkettő szekvenciát összesen 74 egyedből nyertünk. A COI gén 

627 bázispárnyi szakaszát 57 M. brachiata egyedből szekvenáltuk sikeresen, ami 17 

haplotípusba tartozott. A 16S génnek 516 bázispárnyi szakaszát szekvenáltuk 70 M. 

brachiata egyedből. Ezen szekvenciák génbank azonosító számait a Függelék 1. 

táblázatában soroltuk fel, az enzim adatokkal együtt (ahol adott állatra mindkét 

vizsgálatot elvégeztük). 

Az összekapcsolt COI+16S génre 53 egyedből 22 haplotípust mutattunk ki. A 22 

haplotípus maximum likelihood (ML: –lnL= 3525.78) és Bayes-féle elemzése (Bayesian 

best likelihood: –lnL= 3555.52) azonos topológiájú fát eredményezett, a Moina brachiata 

morfofajon belül négy klád meglétét alátámasztva, melyeket a továbbiakban ’A’, ’B’, ’C’ 

és ’D’ leszármazási vonalként említek (5. ábra). 
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5. ábra A Moina brachiata morfofajra az összekapcsolt 16S+COI (1080 bp) gének alapján, maximum 

likelihood elemzéssel nyert törzsfa. A külön lefuttatott Bayes-féle elemzés ugyanilyen topológiájú fát 

eredményezett. A, B, C és D kládok: Moina brachiata, Mmac: Moina macrocopa, 

Polyphemus=Polyphemus pediculus. Az ágak felett a maximum likelihood bootstrap értéke / a Bayes-

féle posterior valószínűség szerepel. A mérce a substitutions/site értéket mutatja. 

 

A statisztikus parszimónia elemzés alapján a legelterjedtebb ’A1’-es haplotípus bizonyult 

a legősibbnek és mutatta a legtöbb kapcsolatot a hálózatban (6. ábra). Továbbá ez az 

egyetlen haplotípus, ami mindhárom (HNP, KNP, KMNP) régióban előfordult. A ’B’, ’C’ 
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és ’D’ kládba tartozó haplotípusok elkülönülő hálózatokat alkottak, és előfordulásuk egy-

egy régióra korlátozódott (6. ábra).  

 

 
 
6. ábra Az Alföldön előforduló M. brachiata haplotípusok hálózata az összekapcsolt 16S és COI gének 

alapján. A statisztikai parszimónia elemzés az ősibb haplotípusokat négyszöggel, míg a 

leszármaztatott haplotípusokat oválissal jelöli. A haplotípus hálózaton szaggatott vonallal 

bekeretezve az egyes nemzeti parkokat jelöltem: KMNP: Körös-Maros Nemzeti Park, KNP: 

Kiskunsági Nemzeti Park, HNP: Hortobágyi Nemzeti Park. Az A1-es haplotípus mindhárom 

régióban előfordult. 
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A csak a COI gén alapján szerkesztett filogenetikai rekonstrukció (ML: –lnL= 2770.99; 

Bayes-féle best likelihood: –lnL= 2777.05) eredménye a 7. ábrán látható, míg a 

szekvencia divergálódást a 4. táblázat tartalmazza. 

 

 
 

 
7. ábra Moina és Daphnia fajok leszármazási kapcsolatai a COI gén (613 bp) alapján. Maximum 

likelihood elemzéssel nyert törzsfa. A külön lefuttatott Bayes-féle elemzés ugyanilyen topológiájú fát 

eredményezett. HU= Magyarország, ME= Mexikó. Az ágak felett a maximum likelihood bootstrap 

értéke / a Bayes-féle posterior valószínűség szerepel. A mérce a substitutions/site értéket mutatja. 
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4. táblázat A COI gén páronkénti szekvencia divergálódása adott taxonok egy-egy egyede között, a 7. ábrán szereplő taxonokra. HU–Magyarország, ME–Mexikó. 

Az egyedek közötti szekvencia divergálódást a K2p modell alapján számítottuk. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Ceriodaphnia dubia                

2 M. brachiata ‘A’ 0,229               

3 M. brachiata ‘B’ 0,204 0,121              

4 M. brachiata ‘C’ 0,190 0,132 0,116             

5 M. brachiata ‘D’ 0,211 0,038 0,107 0,118            

6 M. macrocopa (HU) 0,223 0,195 0,178 0,163 0,173           

7 M. macrocopa (ME) 0,218 0,189 0,170 0,163 0,165 0,128          

8 M. micrura ‘1’ 0,216 0,175 0,169 0,163 0,160 0,164 0,163         

9 M. micrura ‘2’ 0,232 0,198 0,157 0,155 0,182 0,164 0,142 0,124        

10 M. micrura ‘3’ 0,223 0,190 0,169 0,154 0,171 0,166 0,165 0,119 0,115       

11 Daphnia longispina 0,243 0,301 0,287 0,285 0,278 0,286 0,290 0,272 0,264 0,277      

12 Daphnia dentifera 0,241 0,300 0,289 0,285 0,274 0,282 0,290 0,295 0,254 0,277 0,088     

13 Daphnia mendotae 0,270 0,309 0,319 0,280 0,309 0,283 0,295 0,312 0,286 0,301 0,163 0,184    

14 Daphnia galeata 0,250 0,296 0,303 0,270 0,291 0,268 0,278 0,299 0,281 0,293 0,155 0,180 0,022   

15 Daphnia cucullata 0,285 0,282 0,277 0,282 0,277 0,273 0,288 0,301 0,286 0,303 0,163 0,144 0,113 0,116  

16 Daphnia lacustris 0,259 0,289 0,286 0,269 0,272 0,278 0,257 0,285 0,259 0,291 0,205 0,211 0,242 0,222 0,222 
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Nukleáris genetikai variabilitás 

Az izoenzim allélgyakoriságokat és a megfigyelt heterozigócia értékeket a Függelék 2. 

táblázatában adjuk meg az egyes allélok futási távolságával együtt. Az MDH lokuszon két 

allélt detektáltunk (MDH1 és MDH2). A PGM lokuszon négy allélt mutattunk ki, melyek 

közül a PGM1 allél mindig homozigóta formában volt jelen és csak a szintén homozigóta 

MDH1 alléllal teljes linkage disequilibriumban (D=1) volt kimutatható. Az AAT1 allélt 

három populációban mutattuk ki, homozigóta és az AAT2 alléllal heterozigóta formában 

egyaránt. Az AAT1 allél gyakori volt (0,556) a HNP8 populációban, de ezen kívül csak a 

HNP1 és HNP4 populációban fordult elő, alacsony gyakorisággal (0,103 és 0,024). 

A populációkra számított Wright-féle F statisztika értékeit az 5. táblázat tartalmazza. 

 
5. táblázat A Wright-féle F statisztika értékei a Moina brachiata populációkra. Fit: totális genetikai 

variancia, Fst: fixációs index, a vizsgált populációk közötti differenciálódás mértékére utal, Frt: a 

genetikai variancia régiók közötti komponense, Fis: a genetikai variancia populáción belüli 

komponense. S.D.: szórás, C.I.: a 95%-os alsó és felső konfidencia intervallum. 

 

Lokusz Fit Fst Frt Fis 

PGI 0,17 0,23 0,14 –0,09 

MPI 0,34 0,31 0,01 0,04 

PGM 0,23 0,22 0,07 0,01 

átlag 0,24 0,25 0,08 –0,02 

S.D. 0,05 0,03 0,04 0,04 

C.I. 0,34; 0,17 0,31; 0,22 0,14; 0,01 0,04;–0,09 

 

 

A populációk genetikai szerkezete az élőhelyi környezeti adatokkal összefüggésben 

A különböző környezeti változók által a többszörös regresszióban magyarázott variancia 

hányada a 6. táblázatban van feltüntetve. Szignifikáns (p=0,016) összefüggést találtunk a 

szalinitásra nézve a teljes adatsorra, 32,2% magyarázott varianciával. A genetikai 

divergálódás eloszlása erősen függött az élőhely mélységétől (43,7% magyarázott 

variancia, p=0,009) amikor az AAT1-es allélt tartalmazó egyedeket kizártuk az 

elemzésből, azaz csak az ‘A’ és ‘B’ leszármazási vonalak kapcsolatát vizsgáltuk. 

Ugyanekkor a szalinitás szignifikáns, de gyengébb kölcsönhatást mutatott (17,7% 

magyarázott variancia, p=0,048). Az ‘A’ és ‘C’ leszármazási vonalak összehasonlítása és 
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az ‘A’ leszármazási vonalon belül végzett vizsgálat nem mutatott ki szignifikáns 

összefüggést. 

 
6. táblázat A Moina brachiata izoenzim vizsgálat alapján biztosan (A és B) és valószínűsíthetően (C) 

elkülönülő leszármazási vonalakra a különböző környezeti változók által a többszörös regresszióban 

magyarázott variancia hányada. prop–magyarázott variancia, Sal= szalinitás, LVT= legközelebbi 

víztest. 

 

Leszármazási vonal  mélység Sal LVT felület kumulatív 

teljes adatsor 
prop 0,077 0,322 0,020 – 0,322 

p 0,221 0,016 0,482   

A, B 
prop 0,437 0,177 0,002 0,033 0,614 

p 0,009 0,048 0,607 0,315  

A, C 
prop – 0,001 0,136 0,033 – 

p  0,738 0,160 0,506  

 A -n belül 
prop 0,083 – 0,145 0,027 – 

p 0,297  0,161 0,562  

 

 

Különböző allélok térbeli elterjedése 

A KNP8-as élőhelyen (bombatölcsér) a ‘B’ leszármazási vonalra diagnosztikus MDH1 

allél nagyon gyakori volt és a KNP5-ös populáció (bombatölcsér) nagy részét is ez tette ki 

(8. ábra). A KNP6-os élőhely keréknyom egy földúton, a KNP3 egy elöntött terület a 

legelőn, a cellulóz acetát gél elektroforézis kimutatta, hogy a ‘B’ leszármazási vonal 

egyedei eljutottak ezekbe az élőhelyfoltokba, de nem voltak képesek nagy egyedszámú 

populációkat kialakítani. Az AAT1-es allél előfordulása a Hortobágyi Nemzeti Parkra 

korlátozódott (8. ábra). Gyakorisága magas volt a HNP8-as élőhelyen (0,556), ugyanott, 

ahonnét a ‘C’ leszármazási vonalat is sikerült kimutatni mtDNS alapján. Ezen az 

élőhelyen kívül az AAT1 allél csak a HNP4 és a HNP1 élőhelyekről került elő, alacsony 

gyakorisággal (0,024 és 0,103). 
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8. ábra Különböző MDH és AAT allélok előfordulása a három mintavételi területen (KNP–Kiskunsági Nemzeti Park, HNP–Hortobágyi Nemzeti Park, KMNP– 

Körös-Maros Nemzeti Park) a Moina brachiata populációkban. A kördiagramokon fekete szín jelöli az MDH1-es allél gyakoriságát, és szürke szín jelöli az AAT1-es 

allél gyakoriságát a populációkban. A kördiagramok feletti szám az élőhely azonosítója az adott nemzeti parkon belül. 
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A Daphnia atkinsoni – bolivari fajkomplex vizsgálata 

 

A megfigyelt allélgyakoriságokat, heterozigócia értékeket, multilokusz genotípusok számát 

és a klóndiverzitást a 7. táblázatban tüntettem fel. Az élőhely mérete és a klóndiverzitás 

közötti negatív korreláció nem volt szignifikáns: r = –0.143 (p=0.759). 

A D. bolivari populációk (Ko9 és Ko17) beékelődtek két D. atkinsoni populáció (KM3 és 

KM13) közé az UPGMA klaszterezésben (9. ábra). A másik klasztert a P12, Ap1 és S12 D. 

atkinsoni populációk alkották. A két klaszter 0,218-as Nei-féle genetikai távolság értéknél 

vált el egymástól. Ezt az elválást nagyrészt az AAT lokusz okozza, mivel az AAT1-es allél 

az első klaszterben magas gyakorisággal fordult elő, míg a második klaszterben hiányzott. 

Emellett az AAT3-as allél csak a második klaszterben fordult elő, az elsőből teljesen 

hiányzott (7. táblázat). 

 

 
7. táblázat Allélgyakoriságok (PGI1 és PGI2, PGM1 és PGM2, AAT1, AAT2 és AAT3, MDH1 és 

MDH2), heterozigócia (HPGI, HPGM, HAAT, HMDH) értékek a különböző lokuszokra, multilokusz 

genotípusok száma (MLG) populációnként és klóndiverzitás (KD) a Daphnia atkinsoni (KM13, KM3, 

P12, Ap1 és S12) és Daphnia bolivari (Ko9 és Ko17) populációkra. 

 

 KM13 Ko17 Ko9 KM3 P12 Ap1 S12 
PGI1 1 1 1 1 1 1 0,75 
PGI2 0 0 0 0 0 0 0,25 
HPGI 0 0 0 0 0 0 0,27 

PGM1 1 1 1 1 1 0,89 0,89 
PGM2 0 0 0 0 0 0,11 0,11 
HPGM 0 0 0 0 0 0,14 0,12 
AAT1 0,79 0,82 1 1 0 0 0 
AAT2 0,21 0,18 0 0 0,67 0,87 0,55 
AAT3 0 0 0 0 0,33 0,13 0,45 
HAAT 0,42 0,3 0 0 0,31 0,2 0,75 

MDH1 0,94 1 1 0,8 1 1 1 
MDH2 0,06 0 0 0,2 0 0 0 
HMDH 0,13 0 0 0,41 0 0 0 
MLG 4 3 1 2 3 5 9 
KD 1,664 2,104 1 1,936 2,547 2,397 6,259 
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9. ábra Az izoenzim adatsor alapján számolt Nei-féle genetikai távolságok UPGMA klaszterezése. A 

fekete négyzettel jelölt populációk morfológiai alapon Daphnia bolivari populációk, míg a jelöletlen 

populációkat Daphnia atkinsoni alkotta. 

 

 

A faktoriális korreszpondencia elemzésben (10. ábra) az első tengely a variancia 71.99%-át 

fedte le, a második tengely 16.65%-ot, és a harmadik tengely 6.34%-ot magyarázott, így az 

első három tengely által magyarázott kumulatív variancia 94.98% volt. 

 
 

10. ábra Faktoriális korreszpondencia elemzés a Daphnia atkinsoni fajkomplex populációira. A három 

tengelyen (Axis 1,2 és 3) a magyarázott variancia. 

 

A variancia nagy részét lefedő első tengely mentén elkülönültek ugyanazok a csoportok, 

melyek a Nei-féle genetikai távolságok UPGMA elemzésével is (S12, Ap1, P12 és KM3, 

KM13, Ko9, Ko17). 

A Wright-féle FST értéke a teljes adatsorra számítva nagyon nagy genetikai elkülönülést 

jelzett (FSTtotal= 0,47; 8. táblázat), míg az UPGMA klaszterezésben kapott két klaszteren 
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belül mérsékelt volt a populációk genetikai elkülönülése (FST, KM13, Ko17, Ko9, KM3=0.11 és 

FST, P12, Ap1, S12=0.13). 

 
8. táblázat Wright-féle F-statisztika a Daphnia atkinsoni – bolivari populációkra. C.I.= 95%-os 

konfidencia intervallum, S.D.= szórás. FIT: totális genetikai variancia, FST: fixációs index, a vizsgált 

populációk közötti differenciálódás mértékére utal, FIS: a genetikai variancia populáción belüli 

komponense. 

 

 FIT FST FIS 

teljes adatsor 0,49 0,47 0,04 

Felső és 

alsó C.I. 

0,55 

0,16 

0,57 

0,1 

0,34 

–0,09 

S.D. 0,16 0,28 0,15 

KM13, Ko17, Ko9, KM3 –0,02 0,11 –0,15 

Felső és 

alsó C.I. 

–0,01 

–0,03 

0,12 

0,1 

–0,13 

–0,17 

S.D. 0,01 0,01 0,02 

P12, Ap1, S12 0,23 0,13 0,11 

Felső és 

alsó C.I. 

0,45 

0,08 

0,24 

0,05 

0,36 

–0,04 

S.D. 0,18 0,04 0,2 

 

A genetikai és ökológiai távolságok között szignifikáns összefüggést mutatott ki a Mantel-

teszt (r=0,963; p<0,001) és a többváltozós többszörös regresszió (9. táblázat) a pH-t emelte 

ki, mint a genetikai távolságokat 80,48%-ban (p=0,02) magyarázó ökológiai tényezőt. 

 
9. táblázat A többváltozós többszörös regresszió eredménye a Daphnia atkinsoni – Daphnia bolivari 

vizsgálatában. A szignifikáns változó (pH) félkövéren szedve. ’–’ nem adott hozzá a magyarázott 

varianciához. 

 

változó magyarázott variancia p 
pH 0,8048 0,023 

mélység 0,2250 0,984 
vezetőképesség 0,0015 0,470 

felület –  
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Környezeti tényezők hatása időszakos vizek kisrák közösségére 

 

Tavasszal 55 mintavételi ponton összesen 45 taxont találtunk, míg nyáron 47 mintavételi 

helyen 44 taxon fordult elő. A taxonokat a tavaszi és nyári mintavételi periódusra a 

függelék 3. táblázatában soroltam fel. Tavasszal három aljzattípust különítettünk el, ezek a 

szántott aljzat, zavartalan aljzat és a kevert aljzat, míg nyáron egy negyedik aljzattípust, a 

keréknyomot is elkülönítettük. 

A tavaszi minták NMS ordinációja két dimenziós megoldást eredményezett 9,669-es végső 

stressz értékkel (p=0,004). Az ordináció eredménye a 11. ábrán látható. Az első tengely a 

variancia 73,3%-át, míg a második tengely a variancia 14,6%-át magyarázta, így a 

kumulatív lefedett variancia 87,9%. A két tengely ortogonalitása 72,6% volt. 

 
11. ábra A tavaszi mintavételi helyek NMS ordinációja. Axis 1 és Axis 2 – az ordináció első és második 

tengelye. Axis 1 magyarázott variancia: 73,3%, Axis 2 magyarázott variancia: 14,6%. 

 

A nyári minták NMS ordinációja háromdimenziós megoldást eredményezett 10,533-as 

végső stressz értékkel (p=0,004). Az ordináció eredménye a 12. ábrán látható. Az első 
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tengely a variancia 43,7%-át, a második tengely a variancia 22,6%-át míg a harmadik 

tengely a variancia 23,3%-át magyarázta, így a kumulatív lefedett variancia 89,6%. Az első 

és második tengely ortogonalitása 89,3 % , az első és harmadik tengely ortogonalitása 95,7 

% és a második és harmadik tengely ortogonalitása 99,2 % volt. 

 

 
12. ábra A nyári mintavételi helyek NMS ordinációja. Axis 1 és Axis 2 – az ordináció első és második 

tengelye. Axis 1 magyarázott variancia: 43,7%, Axis 2 magyarázott variancia: 22,6%. 

 

Az MRPP elemzés a tavaszi minták esetében a mintavételi terület (p<0,005), az aljzat 

(p=0,02) és a vegetáció (p<0,005) esetében adott szignifikáns eredményt. A nyári 

mintasorban az aljzat (p<0,005) és a vegetáció (p<0,005) mutatott szignifikáns 

összefüggést. 

A korrigált Akaike-féle információs kritériumok a 10. táblázatban találhatók. A tavaszi 

mintasor első tengelyén az aljzat és a vegetáció együttes hatása volt a legfontosabb 

befolyásoló tényező, míg a második tengelyen a vegetáció és a nemzeti park (mintavételi 

klaszter) együttes hatása. A nyári vizsgálat első tengelyén a pH és az aljzat együttes hatása, 

a második tengelyen az aljzat és a harmadik tengelyen az aljzat, a vegetáció és a 

vezetőképesség együttes hatása volt legsúlyosabb. 
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10. táblázat Környezeti tényezők hatása a kisrák közösség fajösszetételére a korrigált Akaike féle 

információs kritériumok alapján. p – a lineáris regresszió szignifikancia értéke, RSS – reziduálisok, N– 

a vizsgált mintavételi helyek száma, K – a paraméterek száma, AICc – korrigált Akaike-féle 

információs kritérium, Δi – a legjobb modell AICc-a és az i-edik modell AICc-a közötti különbség, wi – 

az i-edik modell Akaike súlya. veg: vegetáció, vezk: vezetőképesség 

 

 

tavasz, 1. tengely p RSS N K AICc Δi wi 
aljzat + veg 0,000 5,820 55 4 –114,736 0,000 0,629 

aljzat + veg + mélység 0,000 5,705 55 5 –113,405 1,331 0,323 
 veg + mélység 0,000 6,603 55 4 –107,794 6,942 0,020 
aljzat + mélység 0,000 6,710 55 4 –106,902 7,833 0,013 

veg 0,000 7,073 55 3 –106,334 8,402 0,009 
aljzat 0,000 7,161 55 3 –105,654 9,082 0,007 

mélység 0,001 8,370 55 3 –97,075 17,661 0,000 

        
tavasz, 2. tengely p RSS N K AICc Δi wi 

terület + veg 0,002 0,243 55 4 –289,337 0,000 0,732 
 terület + veg + pH 0,005 0,243 55 5 –286,916 2,421 0,218 

terület 0,015 0,290 55 3 –282,062 7,275 0,019 
 terület + pH 0,021 0,283 55 4 –281,088 8,249 0,012 

veg 0,010 0,297 55 3 –280,636 8,702 0,009 
 veg + pH 0,013 0,287 55 4 –280,165 9,172 0,007 

pH 0,021 0,320 55 3 –276,517 12,820 0,001 

        
nyár, 1. tengely p RSS N K AICc Δi wi 

aljzat+pH 0,022 0,141 45 4 –250,399 0,000 0,342 
aljzat 0,026 0,150 45 3 –250,172 0,227 0,305 

aljzat+mélység+pH 0,043 0,140 45 5 –248,202 2,197 0,114 
veg+pH 0,061 0,149 45 4 –247,953 2,445 0,101 

veg 0,085 0,158 45 3 –247,633 2,766 0,086 
mélység 0,095 0,167 45 3 –245,316 5,083 0,027 

pH 0,099 0,167 45 3 –245,241 5,158 0,026 

        
nyár, 2. tengely p RSS N K AICc Δi wi 

aljzat 0,028 0,104 45 3 –266,413 0,000 0,305 
veg+aljzat 0,063 0,100 45 4 –266,129 0,284 0,264 
vezk+aljzat 0,044 0,102 45 4 –265,112 1,302 0,159 

vezk+aljzat+veg 0,092 0,098 45 5 –264,324 2,089 0,107 
veg 0,089 0,110 45 3 –263,931 2,483 0,088 
vezk 0,031 0,111 45 3 –263,664 2,749 0,077 
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nyár, 3. tengely p RSS N K AICc Δi wi 
vezk+aljzat+veg 0,000 6,135 45 5 –78,133 0,000 0,466 

vezk+mélység+veg+aljzat 0,000 6,055 45 6 –76,049 2,084 0,165 
vezk+veg 0,000 6,852 45 4 –75,697 2,436 0,138 

vezk+mélység+veg 0,000 6,657 45 5 –74,459 3,674 0,074 
aljzat+veg 0,000 7,074 45 4 –74,263 3,870 0,067 

veg 0,000 7,632 45 3 –73,260 4,873 0,041 
aljzat+mélység+veg 0,000 6,936 45 5 –72,607 5,526 0,029 

mélység+veg 0,000 7,491 45 4 –71,681 6,452 0,019 
vezk+aljzat+mélység 0,000 8,450 45 5 –63,727 14,407 0,000 

vezk+mélység 0,000 8,960 45 4 –63,627 14,506 0,000 
vezk+aljzat 0,000 9,463 45 4 –61,168 16,965 0,000 

aljzat+mélység 0,001 9,914 45 4 –59,073 19,060 0,000 
mélység 0,000 11,197 45 3 –56,010 22,123 0,000 

aljzat 0,003 11,427 45 3 –55,097 23,036 0,000 
vezk 0,011 12,937 45 3 –49,510 28,623 0,000 

 

A fajszegény élőhelyek fajkészlete beágyazódott a fajgazdag élőhelyekébe, a 

BINMATNEST algoritmussal számolt mátrixhőmérséklet a tavaszi mintasor esetében 

17,21 (p<0,01), a nyári adatsorra 9,40 (p<0,01) volt. A fajszám tavasszal a szántott aljzatú 

élőhelyeken 1–8 között változott, míg a zavartalan és a kevert aljzatú élőhelyeken 3–13 

között volt (13. ábra). Nyáron a szántott aljzatú élőhelyeken 2–6 között volt a fajszám, míg 

a zavartalan aljzatú helyeken 2–11 között. A keréknyomokban 2–9 között változott a 

fajszám, sok alacsony értékkel (14. ábra). 

 
 

 

13. ábra Bal oldalon: hisztogram a tavaszi szántott aljzatú élőhelyeken talált fajszámokról. Jobb 

oldalon: a kombinált zavartalan és kevert típusú élőhelyeken talált fajszámok hisztogramja. 
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14. ábra Hisztogramok a nyári fajszámokról a különböző élőhelyeken (keréknyom, szántott aljzat, 

zavartalan aljzat). 

 

 

A tavaszi mintasor kumulatív fajszámain végzett ANOVA szignifikáns összefüggést 

mutatott (F3,51=4,05, p<0,05) a mintavételi terület esetében és a Tukey próba az apaji 

mintaterületet mutatta eltérőnek az összes egyéb mintaterülettől (Apaj–Körös-Maros 

Nemzeti Park Tukey p=0,036, Apaj–Hortobágyi Nemzeti Park Tukey p=0,02, Apaj–Páhi 

környéki mintaterület Tukey p=0,031). A tavaszi mintasoron végzett ANOVA 

marginálisan szignifikáns volt az aljzatra nézve (F2,52=2,60, p=0,084), de a Tukey próba 

nem jelzett szignifikáns csoportot. A vegetáció esetében az ANOVA nem mutatott 

szignifikáns összefüggést (F2,52=1,84, p=0,168). 

A nyári mintákra az ANOVA szignifikáns összefüggést jelzett (F2,42=3,37, p<0,05) az 

aljzattal és a Tukey próba szignifikánsan (p<0,05) elkülönítette a szántott és a zavartalan 

aljzatú élőhelyeket a fajgazdagságuk alapján. A keréknyom típusú aljzat sem a szántott, 

sem a zavartalan aljzattól nem különült el a Tukey próbával. 

Marginálisan szignifikáns volt az ANOVA a nyári vegetáció esetében (F2,42=3,1, p=0,056) 

és a Tukey próba marginálisan szignifikánsan a vízhez kötött vegetáció fajkészletének 

elkülönülését jelezte, a vízhez kötött vegetáció és a növényzet nélküli csoport között 

p=0,09 és a vízhez kötött vegetáció és nem vízhez kötött vegetáció jelenléte tekintetében 

p=0,07 értékkel. 
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Az indikátor-faj elemzés eredményét a 11. táblázatban tüntettem fel. 

 

Vizsgálat Változó Faj Jelzett érték p 
TAVASZ aljzat nem találtunk szignifikáns indikátor fajt 

 NP Ceriodaphnia laticaudata HNP 0,0200 

  Daphnia magna Apaj 0,0092 

  Pleuroxus aduncus KMNP 0,0090 

  Dunhevedia crassa Páhi 0,0002 

  Mixodiaptomus kupelwieseri Páhi 0,0474 

  Polyphemus pediculus Páhi 0,0212 

 növényzet Cyclops juv. NVK 0,0292 

  Moina brachiata nincs növényzet 0,0028 

NYÁR aljzat Ceriodaphnia reticulata zavartalan 0,0002 

  Daphnia curvirostris zavartalan 0,0208 

  Simocephalus exspinosus zavartalan 0,0142 

  Moina macrocopa keréknyom 0,0392 

 növényzet Ceriodaphnia reticulata VK 0,0004 

  Diacyclops bicuspidatus VK 0,0494 

  Moina micrura VK 0,0372 

  Scapholeberis rammneri VK 0,0062 

  Simocephalus exspinosus VK 0,0030 
 

 

11. táblázat Az indikátor-faj elemzés eredménye. NP–mintavételi terület; p–szignifikancia szint; HNP–

Hortobágyi Nemzeti Park; KMNP–Körös-Maros Nemzeti Park; NVK–nem vízhez kötött vegetáció, 

VK–vízhez kötött vegetáció. 
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A 12. táblázatban az átláthatóság kedvéért összefoglaltuk, hogy melyik statisztikai módszer 

milyen eredményt adott a kisrák közösségek vizsgálatában. 

 
12. táblázat A kisrák közösségek vizsgálatára alkalmazott statisztikai módszerek és a szignifikáns 

eredmények összefoglalása. NP–mintavételi terület; alj–aljzat; veg–vegetáció, vezk–vezetőképesség 

 

Módszer Vizsgálat NMS tengelyek Szignifikáns változó 

MRPP tavasz  NP; alj; veg 

 nyár  alj; veg 

AICc tavasz 1. tengely (73,3 %) alj+veg 

  2. tengely (14,6 %) veg+NP 

 nyár 1. tengely (43,7 %) pH+alj 

  2. tengely (22,6 %) alj 

  3. tengely (23,3 %) alj+veg+vezk 

ANOVA tavasz  NP; alj 

 nyár  alj; veg 

Tukey próba tavasz  Apaj a többi területtől; 

 nyár  szántott a zavartalan aljzattól; 

   

vízhez kötött vegetáció a nem vízhez 

kötött vegetációtól és a vegetáció 

hiányától 
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Az eredmények megvitatása 

A Moina brachiata fajjal kapcsolatos vizsgálatok 

Kriptikus fajok jelenléte a Moina brachiata morfofajon belül 

Az eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy a Moina brachiata morfofaj legalább négy, 

kriptikus leszármazási vonal komplexe, ezek az ’A’, ’B’, ’C’ és ’D’ kládok. Hogy ezek a 

leszármazási vonalak különálló biológiai fajokat alkotnak-e, nem egyértelmű mindegyik 

leszármazási vonal esetében, de a faji szintű elkülönülés számos érvvel alátámasztható. A 

K2p modell alapján kalkulált COI szekvencia divergálódás nem éri el ugyan a faji szintű 

elkülönítés rákokra megállapított határát (Lefébure, Douady et al., 2006), de a külön 

fajként széles körben elfogadott Daphnia cucullata és a Daphnia galeata közötti 

szekvencia divergálódás azonos mértékű a Moina brachiata ’B’ és ’C’ leszármazási vonala 

közöttivel, sőt a Moina brachiata ’A’ és ’B’ leszármazási vonalak; ’A’ és ’C’ leszármazási 

vonalak és ’C’ és ’D’ leszármazási vonalak közötti páronkénti COI szekvencia 

divergálódás még a Daphnia cucullata – Daphnia galeata fajpár közötti értéknél is 

magasabb. 

A Moina brachiata ’B’ leszármazási vonal faji szintű elkülönülését alátámasztja a két 

nukleáris lokuszon (MDH és PGM) megfigyelt teljes linkage disequilibrium, ami 

bizonyítja a reproduktív izoláció meglétét a több esetben azonos élőhelyről előkerült 

Moina brachiata ’A’ és ’B’ leszármazási vonal között, így ezek mindenképpen külön 

fajnak tekintendők. Ebben az esetben a nukleáris és a mitokondriális markerek kapcsolata 

teljesen alátámasztott: robusztus adatsorunk van az MDH és PGM nukleáris lokuszokon 

megfigyelt mintázatra és külön a mitokondriális markerek alapján elkülönülő ’A’ és ’B’ 

leszármazási vonalra, amit a Függelék 1. táblázatában felsorolt 21 egyed esetében 

összekapcsoltunk, hiszen erre a 21 egyedre ugyanabból az egyedből származik a nukleáris 

és a mitokondriális információ. 

További érv a faji szintű elkülönülés alátámasztására, hogy cikkükben Elías-Gutiérrez, 

Jeronímo et al. (2008) is külön fajként említi a három különböző Moina micrura 

leszármazási vonalat és a Magyarországon talált Moina brachiata leszármazási vonalak 

közötti divergálódás mértéke hasonló mértékű a mexikói Moina micrura leszármazási 

vonalak közöttihez. Ráadásul a mexikói Moina micrura 1, 2 és 3 fajok földrajzi elterjedése 

jelentősen elkülönül és a szerzők a fajok közötti morfológiai eltérést is megemlítik. Az 
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Elías-Gutiérrez, Jeronímo et al. (2008) által detektált, és Moina micrura 1-nek elnevezett 

faj az északi félsivatogos területeken fordult elő, míg a Moina micrura 2 a központi 

elhelyezkedésű Mexikói-fennsíkon 2000 m tengerszint feletti magasságnál magasabban 

fekvő lelőhelyeken és a Moina micrura 3 egyetlen északi lelőhelyről került elő. 

Az általunk kimutatott Moina brachiata ’C’ leszármazási vonal faji szintű elkülönülésére 

direkt bizonyítékot nem találtunk – azaz robusztus mitokondriális és nukleáris információt 

tartalmazó adatsor, azonos egyedekből származó nukleáris és mitokondriális információ 

által összekapcsolva és a nukleáris lokuszokon a reproduktív izolációt alátámasztó linkage 

disequilibriummal. Ugyanakkor, az ekkora adatmennyiség alapján talált előfordulási 

mintázat nem lehet véletlenszerű: a mitokondriális ’C’ vonal előkerülése pontosan arról és 

csakis arról az élőhelyről ahol az AAT1-es allél jelenléte is nagyon gyakori volt. Okkal 

feltételezzük tehát, hogy a ’C’ leszármazási vonal és az AAT1-es allélt hordozó egyedek 

előfordulása kapcsolatban áll egymással. A képet tovább színezi, hogy az AAT1 allél 

homozigóta formában és az AAT2 alléllal kombinálva heterozigóta formában is előfordult. 

Ez utalhat a különböző Moina brachiata fajok – jelen esetben az ’A’ és ’C’, mivel ezek 

fordultak elő azonos élőhelyen – közötti hibridizációra is. 

A Moina brachiata ’D’ leszármazási vonal faji szintű elkülönülésével kapcsolatban korai 

lenne állást foglalni, mivel ez a leszármazási vonal egyetlen egyed és csak a mitokondriális 

adatsor alapján került elő. 

Véleményem, hogy a korábbi Moina brachiata (Jurine, 1820) valójában egy kriptikus 

fajkomplex, ezt jelenleg a divergálódás különböző szintjein álló fajok alkotják és a 

divergálódást ökológiai faktorok is befolyásolják – ahogy ezt egy későbbi alfejezetben 

kifejtem. 

 

A Moinidae – kitekintés 

Munkánk feltárta, hogy a Moina brachiata esetében egy fajkomplexről van szó, ami 

további, az eredeti morfofaj teljes elterjedési területére kiterjedő kutatást igényelne. 

A Moina micrura fajról először Petrusek, Černy et al. (2004) mutatták ki, hogy valójában 

egy kriptikus fajkomplexről van szó. Elías-Gutiérrez, Jeronímo et al. (2008) más földrajzi 

régióban kutatták ugyanezt a fajt és szolgáltattak további bizonyítékot a korábbi Moina 

micrura fajon belüli jelentős divergálódásra. 

A Moina macrocopa fajt ma is úgy tartják számon, mint egy világszerte elterjedt, 

genetikailag is egységes kategóriát, a fajon belüli divergálódásról jelenleg nincsen 

52 

 



publikált irodalom. Ugyanakkor az általunk elvégzett COI szekvencia elemezés (7. ábra és 

4. táblázat), melyben egy általunk szekvenált magyarországi gyűjtőhelyről származó és egy 

Elías-Gutiérrez, Jeronímo et al. (2008) által szekvenált, mexikói gyűjtőhelyről származó 

Moina macrocopa egyed szerepel, nagyfokú divergálódást mutat a két egyed között. 

Évtizedek teltek el a Moinidae családot részletesen tárgyaló és a csoport fajainak 

határozására máig is használt tanulmány (Goulden, 1968) megjelenése óta és egyre 

nyilvánvalóbb, hogy szükséges lenne a Goulden (1968) által felállított faji kategóriákat az 

azóta feltárt molekuláris taxonómiai ismeretek alapján újragondolni. 

 

A Moina brachiata morfofajon belüli genetikai divergálódást befolyásoló környezeti 

faktorok 

A többváltozós többszörös regresszió elemzés megállapította, hogy a teljes feltárt genetikai 

divergálódás eloszlása összefügg az élőhely szalinitásával. A magas szalinitás felgyorsult 

molekuláris evolúciót okoz a halofil rákokban megnövelve az inszerciók és deléciók, 

továbbá a nukleotid szubsztitúciók számát (Hebert, Remigio et al., 2002), bár ezt az 

összefüggést a 20 000 µS cm-1-nél nagyobb vezetőképességű kontinentális vizekre 

mutatták ki. A mi vizsgálatunkban előforduló vezetőképesség tartományban (251–10460 

µS cm-1) a szalinitás hatását a genetikai szerkezetre korábban nem mutatták ki. Esetünkben 

a szalinitás a teljes adatsorra a genetikai variancia egyharmadát magyarázta és szignifikáns, 

de gyenge hatása volt akkor is, amikor csak az ‘A’ és ‘B’ leszármazási vonalakat 

vizsgáltuk. 

Az optimálisnál alacsonyabb vagy magasabb, de a toleranciahatáron belül levő 

sókoncentráció stresszfaktorként játszik szerepet, ami képes fiziológiai, viselkedésbeli, 

morfológiai és életmenet változásokat előidézni és így evolúciós kényszerként is felléphet. 

Azonos Cladocera fajokon belül eltérő ozmoregulációs képességekkel rendelkező 

populációkat is találhatunk (Aladin & Potts, 1995), továbbá Daphnia fajokon figyelték 

meg, hogy egyes klónoknak kvantitatívan eltérhet a Na+ felvételi kinetikája (Potts & Fryer, 

1979; Havas, Hutchinson et al., 1984), amiből arra következtethetünk, hogy a különböző 

klónok alkalmazkodtak környezetükhöz. A Moina brachiata-nak zárt költőkamrája van 

(Aladin & Potts, 1995), ami képessé teszi az embrionális környezet ozmolaritásának 

szabályozására, így a faj előfordulhat magas és alacsony szalinitású élőhelyeken egyaránt. 

Az ‘A’ és ‘B’ leszármazási vonalak vizsgálatakor a vízmélység a genetikai variabilitásnak 

majdnem felét magyarázta. A víz mélysége tehát fontos szerepet játszik a ‘B’ populációk 
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fenntartásában a Kiskunsági Nemzeti Parkban. Az ‘B’ egyedek abundáns jelenléte a 

bombatölcsérekben (8. ábra, KNP5 és KNP8 habitatok) alátámasztja az ‘B’ leszármazási 

vonal preferenciáját a mélyebb, állandó jellegű élőhelyekre. Egy másik genetikai példát a 

mélység fontosságára a Daphnia umbra és a Daphnia longispina esetében mutattak ki, 

ahol az élőhely mélysége magyarázta a két faj differenciálódását (Schwenk, Junttila et al., 

2004). A Daphnia umbra nagyobb és mélyebb víztestekben fordult elő, míg a Daphnia 

longispina sekély vizekben. A mélység egy közvetlenül ismeretlen ökológiai tényező, 

például a hidroperiódus, indikátoraként  játszhat szerepet a fajok divergálódásában. A 

genetikai példák mellett a mélység fontos szerepet játszott a fajgazdagság kialakításában és 

a zooplankton közösség szerveződésében ártéri víztestekben (Medley & Havel, 2007) és 

mediterrán időszakos vizekben (Waterkeyn, Grillas et al., 2008). 

Az életmenet jellemzők (a posztembrionális fejlődés hossza, a szaporodóképesség 

eléréséig eltelt idő, a korspecifikus fekunditás) a Cladocera fajokban flexibilisek, továbbá 

forrás- és hőmérsékletfüggők (Romanovsky, 1984; Maier, 1992). Az életmenet jellemzők 

hidroperiódushoz való adaptálódását kimutatták a Daphnia obtusa (Cladocera) (Nix & 

Jenkins, 2000) és a Diaptomus leptopus (Copepoda) (Piercey & Maly, 2000) esetében. 

Mivel a hidroperiódus és a mélység időszakos vizekben összefüggenek (Boven, Stoks et 

al., 2008), elképzelhető, hogy a hidroperiódus közvetlenül irányítja a speciációt a Moina 

brachiata-ban a szexuális szaporodás időpontjának befolyásolásával: az extrém efemer 

habitatokhoz alkalmazkodott fajok kevésbé érzékenyen válthatnak szexuális szaporodásra 

amikor a víz térfogata csökkenni kezd. A Moina brachiata párzási viselkedése során  

feltételezhetően nagy szerepe van kémiai és mechanikai ingereknek a partner 

felismerésében (Forró, 1997), és ezen keresztül asszortatív szaporodás valósulhat meg, ami 

végeredményben a szimpatrikusan előforduló Moina brachiata leszármazási vonalak 

speciációjához vezethetett. 

 

Az egyes Moina brachiata leszármazási vonalak térbeli elterjedése 

Az ‘A’ és ‘B’ leszármazási vonalak jelenlegi eloszlása a Kiskunsági Nemzeti Parkban (8. 

ábra) a leszármazási vonalak közötti interspecifikus kompetíció eredménye lehet. A ‘B’ 

leszármazási vonal mélyebb élőhelyeken van előnyben, míg az ‘A’ leszármazási vonal 

sekélyebb, efemer élőhelyeken jobb kompetítor. 

Maga a hidroperiódus lehet az egyik fontos tényező, ami a Moina brachiata leszármazási 

vonalak előfordulását befolyásolja a habitat grádiens mentén, de a biotikus interakciók, 
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például predáció szerepe sem kizárható (Wellborn, Skelly et al., 1996). Mintavételi 

helyeink közül egyikben sem fordult elő hal, de a bombatölcsérekben szembetűnően sok 

makrogerinctelen predátort láttunk, szemben a kisebb tócsákkal. Összességében véve a 

mélység valószínűleg a megnyúlt hidroperióduson keresztül vesz részt speciációs 

folyamatokban. 

Az ‘A’ leszármazási vonalra elvégzett populációgenetikai elemzés erős populációk közötti 

elkülönülést tárt fel (FST=0,25), az időszakos élőhelyeken előforduló ciklikus 

parthenogének esetében jellemző módon (Hebert, 1974b). A Wright-féle F statisztika nem 

mutatott ki eltérést a régiók között (5. táblázat) jelezve, hogy az ‘A’ leszármazási vonalon 

belül nincs geográfiai struktúráltság az Alföldön. 

A többi M. brachiata leszármazási vonal alacsony gyakorisággal volt jelen az Alföldön és 

csak egy-egy régióban sikerült kimutatni jelenlétüket (6. és 8. ábra), így a ‘B’ csak a 

Kiskunsági, a ‘C’ csak a Hortobágyi, a ‘D’ csak a Körös-Maros Nemzeti Parkban fordult 

elő. Ez a mintázat vagy a leszármazási vonalak különböző kolonizációs képességét jelzi, 

vagy erős ökológiai hatásokat, melyek korlátozzák az egyes leszármazási vonalak 

előfordulását. 

 

A Moina brachiata fajkomplex védelme 

A hosszú hidroperiódusú élőhelyek védelmének fontosságát hangsúlyozták olyan alapon, 

hogy a rövid hidroperiódusú élőhelyeken előforduló kisrák közösségek beágyazódnak a 

hosszú hidroperiódusú élőhelyek közösségébe (Waterkeyn, Grillas et al., 2008; Boven & 

Brendonck, 2009). A ‘B’ leszármazási vonal abundáns jelenléte csak néhány, mély 

mintavételi helyen és csak a Kiskunsági Nemzeti Parkban szintén alátámasztja a hosszú 

hidroperiódusú élőhelyek védelmének fontosságát.  

Az ‘A’ leszármazási vonal, amely mind a három vizsgált régióban előfordult, valószínűleg 

egy olyan fajt képvisel, amely gyakran kiszáradó, erősen efemer élőhelyeket preferál. 

Mivel a rövid életű pocsolyák gyakoribbak, mint a hosszabb hidroperiódusú víztestek, az 

‘A’ leszármazási vonal gyakorisága, a rövid életidejű pocsolyákhoz való 

alkalmazkodásnak tudható be. Így a vizes élőhelyek természetvédelmi célú kiválasztásánál 

nem szabad kizárólag a hosszabb hidroperiódusú élőhelyeket szelektálni, hanem lehetőleg 

olyan területeket kell kijelölni, melyeken hidroperiódus tekintetétben heterogén élőhelyek 

váltakoznak (Pyke, 2004; Heino, Virkkala et al., 2009), élőhelyet biztosítva a rövid 
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hidroperiódushoz adaptálódott fajoknak és a hosszabb életidejű víztestekben előforduló jó 

kompetítor fajoknak is. 

Tíz, 2071–2100-ra vonatkozó regionális klímamodell átlaga a Duna vízgyűjtőjének 

szárazodását jósolja (Hagemann & Jacob, 2007; Hagemann, Göttel et al., 2009), a nyarak 

melegedésének, a tél végi csapadék megnövekedésének, de a nyári csapadék 

csökkenésének és az evapotranszspiráció egész évi növekedésének következtében. Ilyen 

változás esetén elképzelhető, hogy a rövid hidroperiódusú pocsolyák életideje túl rövid lesz 

ahhoz, hogy bennük zooplankton közösség fejlődhessen ki, míg a hosszabb hidroperiódusú 

élőhelyeket preferáló taxonok, például a ‘B’ leszármazási vonal számára megfelelő 

élőhelyek teljesen eltűnhetnek a területről. 

Egyes fajoknak jó képessége van elkerülni a klímaváltozás élőhelyükre gyakorolt 

kedvezőtlen hatását elterjedési területük kiterjesztésével (Parmesan, 2006) és az időszakos 

vizekhez alkalmazkodott Cladocera fajok valószínűleg ilyenek, köszönhetően nagy 

diszperziós képességüknek (Havel & Shurin, 2004). A diszperzió és a habitatok eltűnése 

közötti egyensúly kimenetelét a különbözőképpen adaptálódott Moina brachiata 

leszármazási vonalak esetében befolyásolhatják lokális tényezők is, mint például magas 

sótartalmú élőhelyfoltok jelenléte. 

 

A Daphnia atkinsoni fajkomplex 

A nukleáris markereken alapuló Nei-féle genetikai távolságok vizsgálatában, az UPGMA 

elemzésben és a faktoriális korreszpondencia elemzésben (9. és 10. ábra) a tüskekoszorús 

Daphnia bolivari populációk nem alkottak elkülönülő csoportot, hanem beágyazódtak a 

Daphnia atkinsoni populációk közé. A 12S és a COI mitokondriális régiók vizsgálata 

alapján Petrusek, Tollrian et al. (2009) is ugyanerre az eredményre jutottak. Ez alapján 

tehát a D. bolivari nem különálló faj, hanem beágyazódik a Daphnia atkinsoni fajba. 

Később megállapítást nyert az is, hogy a korábbi Daphnia bolivari fajon megfigyelhető 

tüskekoszorú, egy predátor – Triops – által indukált bélyeg, azaz fenotípusos plaszticitás 

eredménye. (Laforsch, Haas et al., 2009; Petrusek, Tollrian et al., 2009). 

A vizsgálatunkban a teljes adatsorra tapasztalt magas FST érték (0,47) és a felosztott 

adatsorra kapott mérsékelt értékek (FST, KM13, Ko17, Ko9, KM3=0.11 és FST, P12, Ap1, S12=0.13), 

továbbá a Nei-féle genetikai távolságok UPGMA elemzésében és a faktoriális 

korreszpondencia elemzésben kapott klaszterek alapján valószínűleg két Daphnia atkinsoni 
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leszármazási vonal fordul elő hazánkban. Petrusek, Tollrian et al. (2009) a 12S és a COI 

gének alapján végzett, más országokra is kiterjedő vizsgálatában összesen négy D. 

atkinsoni leszármazási vonalat különített el, melyek közül kettő, Magyarországról 

származó mintákból került elő. A Daphnia atkinsoni tehát egy fajkomplex, melyben a 

leszármazási vonalak tényleges számának megállapításához a faj teljes elterjedési 

területének vizsgálata lenne szükséges mitokondriális és nukleáris markerek alapján. 

Populációgenetikai adatokat izoenzim vizsgálatok alapján eddig egy belgiumi D. atkinsoni 

populációról közöltek (Louette, Vanoverbeke et al., 2007). Ebben a vizsgálatban csak a 

PGM lokusz mutatkozott polimorfnak, míg a magyarországi hét populációra elvégzett 

vizsgálatban a PGI, PGM, AAT és MDH lokuszok voltak variábilisak. A PGM lokuszon 

mind a belgiumi, mind a magyarországi vizsgálatban két allélt sikerült kimutatni. A többi 

tesztelt lokuszon (MPI, AO, LDH és ADH) nem tapasztaltunk variabilitást. 

A Daphnia atkinsoni fajkomplexben kimutatott két leszármazási vonal geográfiai 

elterjedését tekintve a Tiszától keletre (KM3, KM13, Ko9, Ko17) és nyugatra (Ap1, S12, 

P12) fordult elő (3. ábra). A PGI2, PGM2 és AAT3 allélok a Duna-Tisza közén fordultak 

elő, az MDH2 és AAT1 allélok a Tiszántúlon és a PGI1, PGM1, AAT2 és MDH1 allélok 

mindkét régióban előfordultak. A Tisza geográfiai barrier szerepe az állatok nagyfokú 

passzív diszperziós képességének következtében azonban valószínűtlen. 

Az általunk megfigyelt klonális diverzitás az S12 populáció kivételével alacsonyabb, vagy 

hasonló egy újonnan alapított D. atkinsoni populációban három egymást követő évben 

(Louette, Vanoverbeke et al., 2007) tapasztaltnál. Bár a belgiumi vizsgálatban (Louette, 

Vanoverbeke et al., 2007) populációnként több egyedet és több lokuszt vizsgáltak, ami 

potenciálisan megnöveli a megfigyelt klonális diverzitást. 

Felmérésünkben, mely négy enzimlokuszon alapult, hét D. atkinsoni populációból 

háromban magasabb volt a megfigyelt multilokusz genotípusok száma, mint a belgiumi D. 

atkinsoni populációban (Louette, Vanoverbeke et al., 2007). A megfigyelt klonális 

diverzitás (6,259) és a multilokusz genotípusok száma (9) az S12 populációban 

szembetűnően magas volt a többi magyarországi és a belgiumi D. atkinsoni (Louette, 

Vanoverbeke et al., 2007) populációhoz képest. Valószínűleg a genetikailag erősen diverz 

S12 populáció régóta fennáll, ami lehetővé tette számos klón bevándorlását a habitatba. A 

Ko9 populáció genetikai diverzitása volt a legalacsonyabb, egy megfigyelt multilokusz 

genotípussal. Ezt a populációt nemrég alapíthatta egy friss kolonizáló (Louette, 

Vanoverbeke et al., 2007). 
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Pozitív korreláció mutatható ki az élőhely mérete és a különböző Daphnia populációk (D. 

obtusa, D. pulex) lokális genetikai diverzitása között (Michels, Audenaert et al., 2003). A 

Daphnia atkinsoni esetében mi végeztünk először hasonló vizsgálatot, és esetünkben nem 

sikerült szignifikáns korrelációt kimutatni az élőhely mérete és a populációk genetikai 

diverzitása között. Ez az ellentétes eredmény magyarázható az élőhelyek környezeti 

heterogenitásával. 

A pH megváltozásának hatását gyakran vizsgálják az édesvizek savasodásával 

kapcsolatban (Brett, 1989; Schartau, Walseng et al., 2001) és a pH-t, mint a zooplankton 

fajgazdagság és összetétel meghatározóját azonosították. Holt, Yan et al. (2003) azt 

tapasztalták, hogy pH 6 az a küszöbérték, amely alatt a savasodás következtében 

szignifikánsan megváltozik a zooplankton közösség. Vizsgálatunkban a populációk 

genetikai szerkezetét 80,48%-ban magyarázta a pH, a genetikai távolságmátrix korrelált az 

ökológiai távolságmátrix-szal és a Daphnia atkinsoni allélpopulációi a pH alapján két 

klaszterbe különültek, ami egyúttal földrajzilag is valós. A P12–Ap1–S12 populációk 

magasabb pH-n fordultak elő (8,71–8,84) és a Kiskunságból származtak, míg a KM3–

KM13–Ko9–Ko17 populációk alacsonyabb pH-jú vizekben (7,59–8,64), helyileg a 

Tiszántúlról kerültek elő. Lehetséges, hogy ebben az esetben arról van szó, hogy a térbeli 

eloszlással a pH és a genetikai távolságok egyaránt összefüggnek (spatial autocorrelation). 

 

Környezeti tényezők hatása időszakos vizek kisrák közösségére 

Vizsgálatunk alapján megállapíthatjuk, hogy a magyarországi alföldi időszakos kisvizek 

rákfaunájának fajkészlete összetett (Függelék, 3. táblázat), olyan különleges fajokkal, mint 

például az Arctodiaptomus spinosus, melynek elterjedési területének nyugati határa a 

Kárpát-medencében van és szikes élőhelyek jellegzetes indikátora. Egyes fajok a tavaszi 

mintákban adott mintavételi területhez kötődtek, a Ceriodaphnia laticaudata a Hortobágyi 

Nemzeti Parkban, a Daphnia magna az apaji mintaterületen, a Pleuroxus aduncus a Körös-

Maros Nemzeti Parkban és a Dunhevedia crassa, Mixodiaptomus kupelwieseri és a 

Polyphemus pediculus a Páhi környéki mintaterületen fordult elő szignifikáns indikátor 

értékkel. Ezek közül a Mixodiaptomus kupelwieseri és a Pleuroxus aduncus csak a tavaszi 

mintákban fordult elő. A nyári mintákban nem találtunk a mintavételi területet 

szignifikánsan jelölő fajt. A tavaszi időszakban az egyes élőhelyek közötti fajkészlet 

alapján tehát a mintavételi területek között különbség van. Ha tehát a természetvédelem 
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egyik fő célja a biodiverzitás megőrzése, akkor a különböző fajkészlet alátámasztja a 

különböző területek védelmének szükségességét. 

A tavaszi mintákban az indikátorfaj-elemzéssel nem tudtunk kimutatni a vízi növényzetet 

szignifikánsan jelölő fajt. Ezzel szemben a nyári mintákban az indikátorfaj elemzés alapján 

a Ceriodaphnia reticulata és a Simocephalus exspinosus jelölték szignifikánsan a vízhez 

kötött vegetáció jelenlétét, alátámasztva más szerzők korábbi eredményeit (Vanderstukken, 

Declerck et al., 2010). Ezeken kívül a Diacyclops bicuspidatus, Moina micrura és 

Scapholeberis rammneri fajok jelezték a vízhez kötött vegetáció jelenlétét. Az 

indikátorfajok nyári magas száma valószínűleg azzal magyarázható, hogy a növényzet a 

nyári mintavételek idejére megnőtt, így morfológiailag is komplexebbé vált, alkalmas 

élőhelyet nyújtva a növényzethez kötődő fajok számára (Lucena-Moya & Duggan, 2011). 

Az indikátorfaj elemzés kiemelte a Moina macrocopa-t, mint nyáron a keréknyomokat 

szignifikánsan jelölő fajt, ellenben tavasszal a Moina macrocopa csak egy élőhelyen 

fordult elő. Ez a faj valószínűleg előnyben van a periodikusan zavart, erősen felmelegedő 

élőhelyeken. Egy másik Moina faj, a Moina brachiata a tavaszi mintákban volt a 

növényzet nélküli élőhelyek indikátorfaja. Mind a Moina macrocopa, mind a Moina 

brachiata indikátor szerepe alátámasztja, hogy ennek a genusznak a tagjai nagyon efemer 

élőhelyekhez adaptálódtak (Goulden, 1968). 

Az NMS ordinációval a tavaszi és a nyári adatsor esetében sem mutattunk ki elkülönülő 

csoportokat az élőhelyek között. A tavaszi mintában egy kiugró mintavételi pont került 

messzebb a többiek csoportjától az ordinációban. A Moina macrocopa csak ezen a 

zavartalan aljzatú mintavételi helyen fordult elő két másik fajjal, melyek más élőhelyeken 

is előfordultak. A nyári mintavételek ordinációjában szintén volt egy kiugró élőhely, mely 

a többiek csoportjától távol esett. Ezen az élőhelyen három olyan taxon fordult elő 

(Conchostraca, Cyclops strenuus, Diacyclops bisetosus), melyek más élőhelyeken nem. 

Vizsgálatunkban kimutattuk, hogy a kisrák közösségek szerkezetét erősen befolyásolja az 

aljzat hatása. Továbbá azt is kimutattuk, hogy a szántott aljzatú élőhelyek kisebb 

fajkészlete beágyazódik a zavartalan aljzatú élőhelyekébe (beágyazottsági elemzés). Tehát 

a szántást a kisrák közösségekre nézve kedvezőtlennek értékelhetjük. Ennek oka 

valószínűleg abiotikus és biotikus okokra egyaránt visszavezethető. Abiotikus hatás a 

szántás mechanikus hatása a tartóspete bankra, melynek során a tartóspeték egy része 

valószínűleg a földbe forgatódik és így nem járul hozzá a következő évben kikelő kisrák 

közösséghez. Közvetett biotikus hatás, hogy a szántás megakadályozza a vízi, komplexebb 
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növényzet megtelepedését, amihez nagyobb fajkészlet járulna. Konzervációbiológiai 

szempontból szintén a szántás kedvezőtlen hatását mutatták ki madarak esetében, melyek a 

mélyszántott aljzatú élőhelyekkel szemben a természetvédelmi talajelőkészítést (a talaj 

forgatása nélkül) részesítették előnyben táplálkozási célra (Field, Benke et al., 2007). 

Tavasszal szignifikáns változónak bizonyult a mintavételi terület hatása, mind az MRPP 

elemzésben, mind az Akaike-féle információs kritériummal történő analízisben és 

ANOVA-val vizsgálva is. A Tukey próba kimutatta, hogy az Apaj környéki mintavételi 

terület szignifikánsan elkülönül a többi mintavételi területtől. Ennek lehetséges 

magyarázata, hogy az apaji mintavételi pontjaink a Duna mentesítés előtti árterületén 

fekszenek, tehát az apaji területet az ármentesítés hatása közvetlenül érintette. Ezzel 

szemben a többi mintavételi területünk nem mentesített árterületen fekszik. Az apaji 

mintavételi területen ma is sok időszakos víz található és lehetséges, hogy a tájtörténetileg 

eltérő terület némileg eltérő kisrák közösségeknek ad otthont. 

A legösszetettebb kisrák közösségek a zavartalan aljzatú élőhelyeken alakulnak ki, ahol 

vízhez kötött vegetáció is megjelenik. Ez a két tényező – az aljzat zavartalansága és a vízi 

növényzet jelenléte – döntően meghatározza az élőhelyen kialakuló kisrák közösségeket. 

Vizsgálatunkat összegezve elmondhatjuk, hogy a kisrák közösségekre az élőhely 

aljzatának felszántása hátrányosan hat. Az időszakos vizek kisrák közösségeit meghatározó 

környezeti tényezők vizsgálata alapján az agrár-környezetgazdálkodási programoknak 

elsősorban a zavartalan aljzatú, vízhez kötött vegetációval is rendelkező élőhelyeket 

kellene támogatni, figyelembe véve azt, hogy az élőhely időszakos legyen. 
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Összefoglalás 
A PGI, PGM, MDH, AAT és MPI lokuszok izoenzim vizsgálata és a 16S és COI mitokondriális 

gének szekvenálása alapján megállapítottuk, hogy a korábban Moina brachiata (Jurine, 1820) 

fajként nyilvántartott morfofaj az Alföldön négy (A, B, C és D), genetikai értelemben elkülönülő 

leszármazási vonalból áll, melyek közül egyes leszármazási vonalak faji szinten elkülönülnek. Az 

elkülönülést a 16S és a COI régiók filogenetikai elemzése, továbbá a PGM, MDH és AAT 

lokuszokon tapasztalt allelikus mintázat támasztja alá. 

A magyarázó változók forward szelekciójával kombinált többváltozós többszörös regresszió 

elemzéssel kimutattuk, hogy a különböző leszármazási vonalak alkotta genetikai struktúra 

kialakításában a szalinitásnak van szerepe, továbbá az egyik Moina brachiata leszármazási vonal 

előfordulása mélyebb vizű élőhelyekhez kötődik. Az élőhely mélysége valószínűleg a megnyúlt 

hidroperióduson keresztül hat: vagy közvetlenül a hosszabb ideig fennálló élőhelyen módosuló 

életmenet stratégiákon keresztül, vagy a hosszabb ideig fennálló élőhelyen kialakuló egyéb 

szelekciós tényezők, például predáció révén. 

A leszármazási vonalak geográfiai elterjedésének vizsgálatakor kimutattuk, hogy van egy széles 

elterjedésű leszármazási vonal (‘A’), amely mind a három vizsgált nemzeti parkban előfordult az 

Alföld területén. A mély élőhelyeket előnyben részesítő ‘B’ leszármazási vonal előfordulása a 

Kiskunsági Nemzeti Parkra korlátozódott, míg a ‘C’ leszármazási vonal csak a Hortobágyi és a ‘D’ 

leszármazási vonal csak a Körös-Maros Nemzeti Parkban fordult elő. 

A PGM, PGI, AAT és MDH lokuszok enzimpolimorfizmus vizsgálata alapján kimutattuk, hogy a 

tüskekoszorúval rendelkező, Daphnia bolivari (Richard, 1888) fajként külön fajként nyilvántartott 

taxon genetikailag nem különöl el a Daphnia atkinsoni Baird, 1859 fajtól. A Nei-féle genetikai 

távolságok UPGMA elemzésével és faktoriális korreszpondencia elemzéssel kimutattuk, hogy az 

Alföldről származó Daphnia atkinsoni populációk két leszármazási vonalra különülnek, melyek 

előfordulását az élőhely pH-ja befolyásolja. 

87 időszakos vízből származó zooplankton minták elemzése (Akaike féle információs kritérium) 

alapján megállapítottuk, hogy az időszakos vizek közösségét meghatározó tényezők közül az 

aljzatnak és a vegetációnak van kiemelkedő szerepe. Beágyazottsági elemzéssel megállapítottuk 

továbbá, hogy a zavart aljzatú (szántott) élőhelyek közössége beágyazódik a zavartalan aljzatú 

élőhelyek közösségébe. 

A Moina brachiata fajkomplex vizsgálata alapján a természetvédelemi területek kijelölésekor a 

hidroperiódus szempontjából minél diverzebb habitatok kijelölésére kellene törekedni, míg a kisrák 

közösségek elemzése alapján a zavartalan aljzatú, vízhez kötött vegetációval rendelkező élőhelyek 

védelme lenne fontos. 
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Summary 
We concluded based on allozyme polymorphism investigation of the PGI, PGM, MDH, AAT and 

MPI loci and sequencing of the 16S and COI mitochondrial genes, that the Moina brachiata 

(Jurine, 1820) morphospecies is actually a complex of four evolutionary lineages – A, B, C and D, 

some of them at the species level – in the Hungarian Great Plain. This result is based on the 

phylogenetic analyses of the 16S and COI regions and the allozyme pattern at the PGM, MDH and 

AAT loci. 

Multivariate multiple regression analysis with forward selection of the explanatory variables 

pointed out that the genetic variance among the Moina brachiata cryptic lineages is dependent on 

salinity, furthermore the ‘B’ lineage is connected to the depth of the habitat. The depth of the 

habitat presumably acts either directly through the modified life history parameters due to the 

extended hydroperiod of the habitat, or through other selective conditions arising with the higher 

complexity of deeper waterbodies, for example the presence of macroinvertebrate predators or 

increasing vegetation complexity. 

The investigation of the geographical distribution of the different M. brachiata lineages showed 

that one lineage (‘A’) is widespread in the Great Plain and is present in all of the three investigated 

regions. The occurrence of the ‘B’ lineage, that preferred deep habitats, was restricted to the 

Kiskunság National Park, while the lineage ‘C’ and ‘D’ were restricted to the Hortobágy and the 

Körös-Maros National Parks respectively. 

Enzyme polymorphism investigation of the PGM, PGI, AAT and MDH loci confirmed that the 

Daphnia bolivari (Richard, 1888) species – the holder of a ”crown of thorns” around the head – is 

not a distinct species but is nested within Daphnia atkinsoni Baird, 1859. At the same time, 

UPGMA analysis of Nei’s genetic distances and factorial correspondence analysis of the D. 

atkinsoni populations confirmed that two distinct clusters occur in the Hungarian Great Plain, that 

are presumably different cryptic lineages. The occurence of the different lineages was influenced 

by the pH of their habitats. 

Zooplankton counting and statistical analyses (Akaike’s Information Criterion) of 87 temporary 

waterbodies confirmed that the microcrustacean community in temporary waters is mainly 

influenced by the bottom structure of the waterbody and by the vegetation present in the habitat. 

Nestedness analysis of the data confirmed that the microcrustacean communities of the disturbed 

(we consider ploughing as disturbance) sites are nested within undisturbed communities. 

Based on the investigation of the Moina brachiata species complex we can conclude that the 

selection of wetlands for conservation purposes should be well balanced between habitats with 

different hydroperiods, while the survey on the microcrustacean communities pointed out the 

importance of waterbodies with undisturbed bottom and aquatic vegetation. 
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A dolgozatban használt rövidítések 

COI–citokróm oxidáz enzim 1. alegysége 

PGI–foszfo-glükóz izomeráz 

PGM–foszfo-glüko mutáz 

AAT–aszpartát-amino transzferáz 

MDH–malát-dehidrogenáz 

MPI–mannóz-foszfát izomeráz 

AO–aldehid-oxidáz 

LDH–laktát-dehidrogenáz 

ADH–alkohol-dehidrogenáz 

UPGMA–Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean 

RFLP–restriction fragment lenght polymorphism 

AFLP–amplified fragment length polymorphism 

KNP–Kiskunsági Nemzeti Park 

KMNP–Körös-Maros Nemzeti Park 

HNP–Hortobágyi Nemzeti Park 

MRPP–Multi response permutation procedures 

NMS–Non-metric multi dimensional scaling 

PCR–polimerase chain reaction 

mtDNS–mitokondriális DNS 
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Függelék 
1. táblázat A vizsgálatban kimutatott Moina szekvenciák. Ind–egyedi azonosítók, Kód–a 

mintavételi hely azonosító kódja, HID–a 5. és 6. ábrákon is használt haplotípus azonosítók, lv–

leszármazási vonal besorolás, MLG–multikolusz genotípus az AAT, PGI, MPI, PGM, MDH 

lokuszokra, a nukleáris és mitokondriális markerekre egyaránt vizsgált állatokra. COI és 

16S–GenBank azonosítószámok a COI és 16S génekre. KMNP: Körös-Maros Nemzeti Park, 

KNP: Kiskunsági Nemzeti Park, HNP: Hortobágyi Nemzeti Park. Mmac–Moina macrocopa. 

 

Ind Kód HID lv MLG COI 16S 

1 KMNP1 A14 A  JN641808 JN651422 

2 KMNP1 D1 D  JN641809 JN651423 

3 KMNP2 A15 A  JN641810 JN651424 

4 KMNP3 A1 A  JN641811 JN651425 

5 KMNP4 A16 A  JN641812 JN651426 

6 KNP1 A5 A  JN641813 JN651427 

7 KNP1 A5 A 22,22,44,24,22 JN641814 JN651428 

8 KNP1 A5 A 22,22,44,34,22 JN641815 JN651429 

9 KNP1 A12 A 22,22,24,44,22 JN641816 JN651430 

10 KNP1 A12 A 22,22,24,44,22 JN641817 JN651431 

11 KNP1 A12 A 22,12,24,44,22 JN641818 JN651432 

12 KNP1 A12 A 22,22,44,44,22 JN641819 JN651433 

13 KNP1 A12 A 22,22,44,44,22 JN641820 JN651434 

14 KNP1 A11 A  JN641821 JN651435 

15 KNP1 A11 A 22,22,24,24,22 JN641822 JN651436 

16 KNP1  A 22,22,24,44,22 JN641823  

17 KNP1  A   JN651437 

18 KNP1  A   JN651438 

19 KNP1  A   JN651439 

20 KNP1  A   JN651440 

21 KNP1  A   JN651441 

22 KNP2 A1 A  JN641824 JN651442 

23 KNP2 A5 A  JN641825 JN651443 

24 KNP2 A12 A  JN641826 JN651444 
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25 KNP2 A7 A  JN641827 JN651445 

26 KNP2 A8 A  JN641828 JN651446 

27 KNP2  A   JN651447 

28 KNP2  B   JN651448 

29 KNP3 A1 A  JN641829 JN651449 

30 KNP3 A1 A  JN651421 JN651450 

31 KNP3 A13 A  JN641830 JN651451 

32 KNP4 A10 A  JN641831 JN651452 

33 KNP5 A1 A 22,12,24,00,22 JN641832 JN651453 

34 KNP5 B1 B  JN641833 JN651454 

35 KNP5 B1 B 22,22,55,11,11 JN641834 JN651455 

36 KNP5 B1 B 22,22,45,11,11 JN641835 JN651456 

37 KNP5 B2 B 22,22,55,11,11 JN641836 JN651457 

38 KNP5 B2 B 22,22,55,11,11 JN641837 JN651458 

39 KNP5 A9 A 22,12,24,00,22 JN641838 JN651459 

40 KNP5  A 22,12,24,00,22 JN641839  

41 KNP5  B 22,22,55,11,11 JN641840  

42 KNP5  A 22,12,44,00,22 JN641841  

43 KNP5  B 22,22,55,11,11  JN651460 

44 KNP5  B 22,22,55,11,11  JN651461 

45 KNP5  A 22,12,24,00,22  JN651462 

46 KNP6 B2 B  JN641842 JN651463 

47 KNP7 A1 A  JN641843 JN651464 

48 KNP7 A11 A  JN641844 JN651465 

49 KNP8 A1 A  JN641845 JN651466 

50 KNP8 B2 B  JN641846 JN651467 

51 KNP8 B3 B  JN641847 JN651468 

52 KNP8 B3 B  JN641848 JN651469 

53 KNP8 B3 B  JN641849 JN651470 

54 KNP8  B   JN651471 

55 KNP8  B   JN651472 

56 KNP8  B   JN651473 

57 KNP8  B   JN651474 
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58 KNP8  B   JN651475 

59 HNP1 A1 A  JN641850 JN651476 

60 HNP2 A1 A  JN641851 JN651477 

61 HNP2 A1 A  JN641852 JN651478 

62 HNP3 A6 A  JN641853 JN651479 

63 HNP4 A2 A  JN641854 JN651480 

64 HNP4 A4 A  JN641855 JN651481 

65 HNP5 A1 A  JN641856 JN651482 

66 HNP5 A1 A  JN641857 JN651483 

67 HNP6  A   JN651484 

68 HNP7 A1 A  JN641858 JN651485 

69 HNP7 A1 A  JN641859 JN651486 

70 HNP7 A1 A  JN641860 JN651487 

71 HNP7  A   JN651488 

72 HNP8 C1 C  JN641861 JN651489 

73 HNP8 C2 C  JN641862 JN651490 

74 HNP8 A3 A  JN641863 JN651491 

75 KNP4  Mmac1  JN657688 JN657692 

76 KNP2  Mmac1  JN657691 JN657695 

77 B2  Mmac1  JN657690 JN657694 

78 K8  Mmac2  JN657689 JN657693 
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2. táblázat Allélgyakoriságok és a megfigyelt heterozigócia (H) az elemzett populációkban. Az allél azonosítók (1–6) alatti zárójelben levő számok az allél abszolút 

futási távolságát jelölik (mm). A mintavételi helyek azonosítója az első oszlopban van feltüntetve, a helyek kódja után zárójelben a populáció egyedszáma. 

 
 AAT PGI MPI PGM MDH 

 1 

(29) 

2 

(32) 
H 

1 

(32) 

2 

(34) 

3 

(36) 
H 

1 

(25) 

2 

(26) 

3 

(27) 

4 

(28) 

5 

(29) 

6 

(30) 
H 

1 

(32) 

2 

(39) 

3 

(41) 

4 

(42) 
H 

1 

(22,5) 

2 

(24,5) 
H 

HNP1 (29) 0,103 0,897 0,138 0,190 0,138 0,672 0,448 0,000 0,431 0,000 0,569 0,000 0,000 0,172 0,000 0,155 0,310 0,534 0,655 0,000 1,000 0,000 

HNP2 (42) 0,000 1,000 0,000 0,619 0,012 0,369 0,571 0,000 0,202 0,131 0,667 0,000 0,000 0,548 0,000 0,405 0,286 0,310 0,762 0,000 1,000 0,000 

HNP3 (39) 0,000 1,000 0,000 0,244 0,423 0,333 0,923 0,000 0,115 0,064 0,821 0,000 0,000 0,205 0,000 0,231 0,397 0,372 0,769 0,000 1,000 0,000 

HNP4 (41) 0,024 0,976 0,000 0,280 0,134 0,585 0,561 0,000 0,402 0,037 0,561 0,000 0,000 0,439 0,000 0,402 0,049 0,549 0,366 0,000 1,000 0,000 

HNP5 (23) 0,000 1,000 0,000 0,000 0,500 0,500 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 

HNP6 (30) 0,000 1,000 0,000 0,067 0,883 0,050 0,233 0,000 0,417 0,417 0,167 0,000 0,000 0,800 0,000 0,367 0,550 0,083 0,667 0,000 1,000 0,000 

HNP7 (37) 0,000 1,000 0,000 0,014 0,541 0,446 0,351 0,000 0,189 0,176 0,635 0,000 0,000 0,622 0,000 0,378 0,054 0,568 0,486 0,000 1,000 0,000 

HNP8 (36) 0,556 0,444 0,556 0,222 0,125 0,653 0,556 0,000 0,153 0,208 0,611 0,028 0,000 0,333 0,000 0,222 0,500 0,278 0,639 0,000 1,000 0,000 

KNP1 (55) 0,000 1,000 0,000 0,073 0,927 0,000 0,145 0,000 0,245 0,000 0,745 0,009 0,000 0,491 0,000 0,045 0,009 0,945 0,109 0,000 1,000 0,000 

KNP2 (41) 0,000 1,000 0,000 0,463 0,500 0,037 0,634 0,000 0,244 0,098 0,598 0,061 0,000 0,463 0,000 0,122 0,402 0,476 0,610 0,000 1,000 0,000 

KNP3 (31) 0,000 1,000 0,000 0,355 0,581 0,065 0,452 0,000 0,306 0,629 0,048 0,016 0,000 0,516 0,097 0,177 0,597 0,129 0,355 0,097 0,903 0,000 

KNP4 (47) 0,000 1,000 0,000 0,372 0,606 0,021 0,489 0,053 0,106 0,766 0,064 0,011 0,000 0,277 0,000 0,245 0,000 0,755 0,362 0,000 1,000 0,000 

KNP5 (33) 0,000 1,000 0,000 0,273 0,727 0,000 0,364 0,000 0,197 0,000 0,273 0,530 0,000 0,485 0,576 0,061 0,000 0,364 0,061 0,576 0,424 0,000 

KNP6 (42) 0,000 1,000 0,000 0,214 0,655 0,131 0,476 0,000 0,024 0,000 0,929 0,048 0,000 0,048 0,048 0,024 0,071 0,857 0,190 0,048 0,952 0,000 

KNP7 (32) 0,000 1,000 0,000 0,438 0,453 0,109 0,875 0,000 0,078 0,000 0,922 0,000 0,000 0,156 0,000 0,094 0,047 0,859 0,281 0,000 1,000 0,000 

KNP8 (44) 0,000 1,000 0,000 0,023 0,977 0,000 0,045 0,000 0,068 0,114 0,352 0,443 0,023 0,295 0,955 0,023 0,000 0,023 0,045 0,955 0,045 0,000 

KMNP1(40) 0,000 1,000 0,000 0,325 0,300 0,375 0,600 0,025 0,163 0,288 0,500 0,025 0,000 0,475 0,000 0,388 0,138 0,475 0,575 0,000 1,000 0,000 

KMNP2(16) 0,000 1,000 0,000 0,438 0,219 0,344 0,625 0,000 0,281 0,688 0,031 0,000 0,000 0,563 0,000 0,125 0,344 0,531 0,563 0,000 1,000 0,000 

KMNP3(40) 0,000 1,000 0,000 0,188 0,250 0,563 0,475 0,000 0,038 0,038 0,925 0,000 0,000 0,150 0,000 0,313 0,100 0,588 0,525 0,000 1,000 0,000 
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3. táblázat A tavaszi és nyári mintákban talált taxonok listája. 

 

 taxon tavasz nyár 

1 Alona rectangula + + 

2 Alonella excisa + + 

3 Ceriodaphnia reticulata + + 

4 Ceriodaphnia laticaudata + + 

5 Ceriodaphnia dubia 

 

+ 

6 Ceriodaphnia sp. + + 

7 Chydorus sphaericus + + 

8 Daphnia atkinsoni + + 

9 Daphnia curvirostris + + 

10 Daphnia magna + + 

11 Daphnia pulex + + 

12 Daphnia longispina + + 

13 Daphnia similis + 

 14 Daphnia sp. + + 

15 Dunhevedia crassa + + 

16 Macrothrix hirsuticornis + + 

17 Macrothrix rosea + + 

18 Megafenestra aurita + + 

19 Moina brachiata + + 

20 Moina macrocopa + + 

21 Moina micrura 

 

+ 

22 Moina sp. + + 

23 Oxyurella tenuicaudis + + 

24 Pleuroxus aduncus + 

 25 Polyphemus pediculus + + 

26 Scapholeberis rammneri + + 

27 Scapholeberis mucronata + + 

28 Scapholeberis sp. + + 

29 Simocephalus  exspinosus + + 
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30 Simocephalus vetulus + 

 31 Simocephalus sp. + 

 32 Tretocephala ambigua + 

 33 Acanthocyclops robustus 

 

+ 

34 Arctodiaptomus spinosus + 

 35 Cyclops furcifer 

 

+ 

36 Cyclops strenuus 

 

+ 

37 Diacyclops bicuspidatus + + 

38 Diacyclops bisetosus 

 

+ 

39 Eucyclops serrulatus + + 

40 Megacyclops viridis + + 

41 Metacyclops gracilis + 

 42 Metacyclops minutus 

 

+ 

43 Thermocyclops crassus 

 

+ 

44 Cyclops sp. + + 

45 Eudiaptomus vulgaris + + 

46 Eudiaptomus zackariasi + + 

47 Mixodiaptomus kupelwieseri + 

 48 Diaptomus sp. + 

 49 Anostraca + + 

50 Conchostraca + + 

51 Ostracoda + + 

52 Notostraca + + 

53 Isopoda + + 
 

 

 

70 

 



 
4. táblázat A tavaszi és nyári mintavételi helyek. NP–nemzeti park, KMNP–Körös-Maros Nemzeti Park, 

HNP–Hortobágyi Nemzeti Park, Apaj–Kiskunsági Nemzeti Park apaji mintavételi terület, Páhi–

Kiskunsági Nemzeti Park Páhi környéki mintavételi terület. EOVY és EOVX földrajzi koordináták. 

 
tavasz nyár NP EOVY EOVX 

1 + 
 

KMNP 770 420 128 106 

2 + 
 

KMNP 769 700 126 839 

3 + + KMNP 769 700 126 839 

4 + + KMNP 768 540 126 377 

5 
 

+ KMNP 768 607 126 584 

6 
 

+ KMNP 768 614 126 538 

7 + 
 

KMNP 768 572 126 756 

8 + 
 

KMNP 768 509 127 022 

9 + 
 

KMNP 768 460 126 437 

10 + 
 

KMNP 768 660 126 427 

11 + 
 

KMNP 767 530 126 160 

12 + 
 

KMNP 769 048 126 463 

13 + 
 

KMNP 769 032 126 683 

14 + 
 

KMNP 770 139 126 999 

15 + 
 

KMNP 770 718 127 248 

16 + 
 

KMNP 770 718 127 248 

17 
 

+ KMNP 761 925 124 025 

18 
 

+ KMNP 763 101 124 573 

19 
 

+ KMNP 763 024 124 663 

20 
 

+ KMNP 763 986 124 963 

21 
 

+ KMNP 768 297 126 457 

22 
 

+ KMNP 763 582 127 652 

23 
 

+ KMNP 763 462 127 942 

24 + 
 

HNP 849773 222846 

25 + + HNP 853538 223244 

26 + 
 

HNP 853538 223244 

27 + + HNP 853424 223166 

28 + 
 

HNP 853424 223166 
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29 + 
 

HNP 853181 220395 

30 + 
 

HNP 853327 221082 

31 + 
 

HNP 853263 220775 

32 + 
 

HNP 853699 220536 

33 + 
 

HNP 853699 220536 

34 + + HNP 851346 220965 

35 + + HNP 853426 223016 

36 + 
 

HNP 852710 222460 

37 + 
 

HNP 852800 222557 

38 + 
 

HNP 853158 224127 

39 + 
 

HNP 853275 223893 

40 + 
 

HNP 853403 223721 

41 + 
 

HNP 853595 223324 

42 + + HNP 846452 223825 

43 + + HNP 843635 225140 

44 + + HNP 842677 225455 

45 + + HNP 842505 225404 

46 
 

+ HNP 851306 221956 

47 
 

+ HNP 851228 222512 

48 
 

+ HNP 851222 222710 

49 
 

+ HNP 853397 223197 

50 
 

+ HNP 845552 223394 

51 
 

+ HNP 843324 225205 

52 
 

+ HNP 853127 224110 

53 
 

+ HNP 853025 224193 

54 + 
 

Apaj 656317 197720 

55 + 
 

Apaj 656471 197900 

56 + 
 

Apaj 656022 197539 

57 + + Apaj 656530 197444 

58 + 
 

Apaj 656821 197448 

59 + 
 

Apaj 656804 197380 

60 + 
 

Apaj 656789 197396 

61 + 
 

Apaj 656651 197621 
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62 + 
 

Apaj 656689 197649 

63 + + Apaj 652638 197970 

64 + 
 

Apaj 658748 197249 

65 
 

+ Apaj 656494 197694 

66 
 

+ Apaj 666049 191947 

67 
 

+ Apaj 654948 189725 

68 
 

+ Apaj 655000 189740 

69 
 

+ Apaj 652230 200106 

70 
 

+ Apaj 656571 197797 

71 + 
 

Páhi 674 122 150 054 

72 + + Páhi 674 517 150 378 

73 + 
 

Páhi 674 688 150 036 

74 + + Páhi 675 821 153 879 

75 + 
 

Páhi 675 944 155 274 

76 + 
 

Páhi 675 607 157 087 

77 + 
 

Páhi 674 842 157 063 

78 + + Páhi 675360 157758 

79 
 

+ Páhi 666162 157952 

80 
 

+ Páhi 665 068 169 648 

81 
 

+ Páhi 666 398 169 570 

82 
 

+ Páhi 666 722 169 491 

83 
 

+ Páhi 664 143 157 646 

84 
 

+ Páhi 664 173 157 671 

85 
 

+ Páhi 664 305 157 432 

86 
 

+ Páhi 
  

87 
 

+ Páhi 
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5. táblázat Környezeti változók a tavaszi mintavételkor. NP1–Körös-Maros Nemzeti Park, NP2–

Hortobágyi Nemzeti Park, NP3–Kiskunsági Nemzeti Park, Apaj környéki mintaterület, NP4–Kiskunsági 

Nemzeti Park, Páhi környéki mintaterület. Cond–vezetőképesség (µS/cm). NO3-- és PO43- mg/l. Aljzat1–

szántott aljzat, aljzat2–nem szántott aljzat, aljzat3–kevert, aljzat4–keréknyom. Mélység (cm). Csatorna1–

közvetlen kapcsolatban van csatornával, csatorna2–izolált élőhely. Vegetáció0–nincsenek növények, 

vegetáció1–nem vízhez kötődő fajok jelenléte, vegetáció2–vízhez kötődő növényzet van jelen. 

 

tavasz NP pH cond NO3 PO4 aljzat mélység csatorna vegetáció 

1 1 8,38 1145 0,5 0,5 2 20 1 1 

2 1 8,51 3480 0,5 1,55 2 60 1 1 

3 1 9,08 3880 0,5 1,55 2 30 1 1 

4 1 8,39 1202 1 0,2 1 25 2 0 

5 1 8,22 2240 0,5 1,55 2 20 2 1 

6 1 8,06 543 0,5 0,1 2 20 2 1 

7 1 8,76 2280 0,5 0,1 1 15 1 1 

8 1 8,29 1222 0,5 0,1 1 20 2 0 

9 1 8,26 835 1 1,1 3 20 2 1 

10 1 8,86 2280 0,5 0,3 2 25 1 1 

11 1 7,82 485 0,5 0,05 1 20 1 0 

12 1 8,12 1221 0,5 1 2 25 1 1 

13 1 8,02 2360 0,5 0,4 2 30 1 1 

14 1 8,9 3690 0,5 0,4 2 20 1 1 

15 2 7,65 1034 1 1,55 2 25 2 2 

16 2 8,56 1586 0,5 0,05 2 70 2 2 

17 2 8,46 1424 0,5 0,05 1 20 2 0 

18 2 9,01 6010 0,5 1,55 2 15 2 0 

19 2 9,01 4110 0,5 1,55 2 15 2 0 

20 2 6,46 104 1 0,3 2 60 2 2 

21 2 8,22 2350 0,5 1,55 3 20 1 2 

22 2 8,15 650 1 0,4 1 15 2 0 

23 2 7,77 642 1 0,4 2 20 2 1 

24 2 6,36 109 0,5 0,2 2 60 2 2 

74 

 



25 2 8,27 1162 1 0,2 2 30 1 0 

26 2 8,19 1671 0,5 0,8 2 50 2 2 

27 2 7,99 579 1 0,1 2 20 2 2 

28 2 8,21 2370 0,5 1,4 2 10 2 1 

29 2 7,22 352 0,5 0,5 2 80 2 2 

30 2 7,36 155 0,5 0,05 2 50 2 2 

31 2 7,36 350 0,5 0,1 2 40 2 2 

32 2 7,43 570 0,5 1,1 2 60 2 2 

33 2 7,91 914 1 0,6 2 50 2 2 

34 2 7,92 670 0,5 1,55 2 25 2 2 

35 2 7,69 201 1 0,9 3 40 2 1 

36 2 8,36 838 0,5 1,55 1 20 1 0 

37 3 8,68 4600 0,5 1,55 2 70 2 1 

38 3 8,68 3200 0,5 1,5 2 60 2 1 

39 3 8,77 4830 0,5 1 2 40 1 1 

40 3 9,11 4460 0,5 0,05 2 50 2 2 

41 3 8,54 3760 0,5 0,05 2 80 2 1 

42 3 9,32 5980 0,5 0,9 2 90 2 0 

43 3 9,11 3940 0,5 0,05 2 50 1 2 

44 3 8,36 4250 0,5 0,3 2 80 2 2 

45 3 8,32 2750 0,5 0,05 2 60 2 2 

46 3 8,46 1025 0,5 1,2 1 25 2 0 

47 3 8,57 160 0,5 0,05 2 20 1 0 

48 4 8,47 5400 0,5 0,05 2 30 2 1 

49 4 8,37 1102 0,5 0,05 2 40 2 2 

50 4 7,9 3130 0,5 0,1 3 15 2 2 

51 4 8,18 1195 0,5 0,4 1 20 2 0 

52 4 8,7 2610 0,5 0,05 2 30 2 2 

53 4 8,34 1790 0,5 0,05 2 20 2 2 

54 4 7,92 1225 0,5 0,05 2 25 2 2 

55 4 8,24 1320 0,5 1 3 20 2 1 
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6. táblázat Környezeti változók a nyári mintavételkor. NP1–Körös-Maros Nemzeti Park, NP2–Hortobágyi 

Nemzeti Park, NP3–Kiskunsági Nemzeti Park, Apaj környéki mintaterület, NP4–Kiskunsági Nemzeti 

Park, Páhi környéki mintaterület. Cond–vezetőképesség (µS/cm). NO3-- és PO43- mg/l. Aljzat1–szántott 

aljzat, aljzat2–nem szántott aljzat, aljzat3–kevert, aljzat4–keréknyom. Mélység (cm). Csatorna1–

közvetlen kapcsolatban van csatornával, csatorna2–izolált élőhely. Vegetáció0–nincsenek növények, 

vegetáció1–nem vízhez kötődő fajok jelenléte, vegetáció2–vízhez kötődő növényzet van jelen. 

 
nyár NP pH cond NO3 PO4 aljzat mélység csatorna vegetáció 

1 1 8,4 3195 0,5 1,55 2 20 1 2 

2 1 7,71 859 1 0,2 1 40 2 1 

3 1 8,61 506 0,5 0,5 4 25 2 1 

4 1 8,44 702 1 0,4 2 15 2 1 

5 1 7,75 459 1 0,3 4 20 2 0 

6 1 7,71 1086 0,5 1,55 2 40 1 2 

7 1 9,84 187 0,5 0,1 1 30 2 1 

8 1 8,85 389 0,5 0,05 4 10 2 0 

9 1 8,76 593 0,5 0,9 1 10 2 1 

10 1 8,48 408 0,5 0,05 4 10 2 0 

11 1 8,62 345 0,5 0,05 1 25 2 1 

12 2 8,52 1424 0,5 0,05 2 60 2 2 

13 2 9,07 3670 0,5 1,55 4 15 2 0 

14 2 8,44 1344 0,5 0,1 4 10 1 0 

15 2 8,31 1815 1 0,6 2 50 2 2 

16 2 7,68 1012 0,5 0,6 2 50 2 2 

17 2 7,52 588 1 1,55 2 25 2 2 

18 2 7,4 251 1 0,8 3 40 2 1 

19 2 7,44 593 0,5 1,55 1 30 2 1 

20 2 8,63 2420 0,5 0,2 4 30 2 0 

21 2 8,65 1115 0,5 0,1 4 10 2 0 

22 2 8,04 710 0,5 0,1 4 10 2 0 

23 2 9,01 2660 0,5 1,1 4 15 2 0 

24 2 7,88 269 0,5 0,1 1 20 2 0 

25 2 7,8 259 0,5 0,5 1 25 2 1 
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26 2 8,44 1723 0,5 0,4 4 15 2 0 

27 2 8,48 1317 1 0,5 4 8 2 0 

28 3 9,59 4870 0,5 0,1 2 50 2 2 

29 3 7,88 1103 0,5 0,7 1 25 2 0 

30 3 8,33 2670 0,5 0,05 2 40 2 2 

31 3 7,68 2100 0,5 1,4 1 30 2 1 

32 3 9,52 9660 0,5 1,55 4 10 2 0 

33 3 8,62 3280 0,5 1,55 4 10 2 0 

34 3 7,89 2560 0,5 0,5 4 15 2 0 

35 4 8,42 877 0,5 0,1 2 20 2 2 

36 4 8,48 747 0,5 0,1 1 15 2 0 

37 4 8,4 969 0,5 0,6 3 20 2 1 

38 4 8,21 775 0,5 0,05 2 20 2 1 

39 4 8,36 344 1 0,1 1 20 2 1 

40 4 8,23 753 0,5 0,05 1 40 2 0 

41 4 7,76 635 0,5 0,05 1 30 2 0 

42 4 7,76 479 0,5 0,1 2 30 2 1 

43 4 8,3 780 0,5 0,05 2 20 2 1 

44 4 8,72 1747 0,5 0,05 4 10 2 0 

45 4 8,67 433 0,5 0,05 1 50 2 1 

46 4 8,4 1012 0,5 0,05 2 50 1 2 

47 4 8,58 4240 0,5 0,05 2 50 2 2 
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