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1. Bevezetés 

 

A fajon belüli alternatív formák kutatása terén egyre több bizonyíték utal arra, hogy az 

élőlények széles köre „képes megváltoztatni” külső jellegeik vagy életmenet-tulajdonságaik 

egy részét az aktuális, illetve helyi környezeti viszonyoknak megfelelően (Pigliucci 2005, 

Ghalambor et al. 2007). A fenotípusos plaszticitás a ragadozók, versenytársak, vagy a paraziták 

és kórokozók elleni kémiai védekezésben is megmutatkozhat, bár ennek jelentőségét eddig 

inkább növényeknél és néhány állati taxonon belül vizsgálták (Licht 1967; Crossland és Shine 

2012; Hettyey et al. 2014). Azonban az csak csekély mértékben ismert, hogy a fenotípusos 

plaszticitás a méregtermelésre képes gerinces állatfajok esetében kiterjed-e a kémiai 

védekezésre (Hettyey et al. 2014), egy olyan csoport esetében, ahol a védelmi mechanizmusok 

komplex és jól ismert sora jelenik meg a viselkedés, morfológia és életmenet-tulajdonságok 

(Hettyey et al. 2014) és a mérgezőség (pl.: Daly 1995) területén is.  

A kétéltű lárvák számos szempontból ideálisak a kémiai védekezés adaptív 

plaszticitásának vizsgálatára. Jellemzőjük a bifázisos fejlődésmenet, azaz különböző 

környezetben fejlődnek lárva alakban és átalakulás után, továbbá víztestek széles skáláját 

használhatják szaporodási helyként. Ebből adódóan utódaik ellenségek változatos formáival és 

egyedsűrűségével találhatják szemben magukat (Relyea 2002; Van Buskirk és Arioli 2005). 

Sok kétéltű faj mérget termel, mely fontos részét képezheti a ragadozók jelenlétre adott adaptív 

válasznak. Jelenleg a méregtermelés idő- és energiaigényéről igen keveset tudunk; az eddigi, 

kétéltűek bőrében található mirigyek váladék-újratermelő képességével foglalkozó kutatások 

ritkák és egymásnak ellentmondóak (Toledo et al. 1992, Jared et al. 2014), ebihalak esetében 

pedig idáig semmilyen információ nem állt rendelkezésre. Márpedig a természetes 

környezetükben élő állatok szempontjából fontos tényező, hogy egy ragadozó-, vagy egyéb 

stresszhelyzet-kiváltotta méregleadás után mennyi idővel válnak újra védetté az egyedek 

bőrméreg-tartalékaik újra-feltöltődésének köszönhetően, valamint, hogy a mérgek 

újratermelése mennyire költséges.  

A kémiailag védekező állatokban a méregtartalékok kimerülése befolyásolhatja az 

egyéb ragadozó-indukált válaszokat is; egyrészt az újratermelődés energetikai költsége miatt, 

másrészt mert mérgek hiányában az egyedeknek más védekező képességekre kell 

támaszkodniuk. A kétéltűekről ismert, hogy lárvális egyedfejlődés során, ragadozóveszély 

esetén a viselkedésben, morfológiában és/vagy a fejlődési sebességben plasztikus választ 

fejeznek ki (Skelly és Werner 1990, Lardner 2000, Relyea 2004), és bizonyos esetekben 

ezeknek a védekezési válaszoknak a csökkent túlélésben és növekedési rátában megnyilvánuló 



költségeit is azonosították (e.g.: Van Buskirk 2000, Relyea 2002, Hettyey et al. 2011). Ha egy 

időben csak egy ragadozó elleni válaszreakciót manipulálunk kísérletesen, akkor vizsgálható, 

hogy az egyik tulajdonságba való megnövelt befektetés hogyan befolyásolja egy másik 

életmenet jellemző kifejeződését és az ezekkel kapcsolatos fitnesz csereviszonyokat.  

Azt, hogy egy adott védekezési mechanizmus mennyire kifizetődő, az adott környezeti 

viszonyok nagyban befolyásolják. Egyrészről, az állandó környezet várhatóan a konstitutív 

védekezési formákra szelektál, ahol az ellenségeikkel gyakrabban érintkező egyedek 

mérgezőbbé válnak. Másrészről, a kevésbé kiszámítható tér- és időbeli változatosság esetén, a 

költségességnek és a befektetés sztochasztikusan változó szükségességének kombinációja 

kedvező körülményeket teremthet a fenotípusos plaszticitás kialakulásához és 

fennmaradásához (Hettyey et al. 2014), különösen, ha a populációk közti génáramlás 

akadályozza a lokális genetikai adaptációt (Sultan és Spencer 2002), még ha a plaszticitás 

mértékében ki is alakulhat lokális alkalmazkodás (Kishida et al. 2007, Van Buskirk 2014, 

Hettyey et al. 2016). A ragadozók jelenléte és abundanciája mellett, a különböző indukált 

védekezési formák kifejeződését szabályozhatja az erőforrások elérhetősége (Alford és Harris 

1988, Newman 1994, 1998, Laurila et al. 1998, Winkler és Van Buskirk 2012), a vízi élőhely 

korai kiszáradásának veszélye (Richter-Boix et al. 2011), földrajzi távolság (Daly 1995, Hanifin 

et al. 2003), vagy a versenytársak jelenléte (Crossland és Shine 2012, Hettyey 2014, Licht 

1967). 

A táplálék keresése és a potenciális ragadozók elkerülése egy alapvető konfliktus a 

zsákmányállatok életében, mivel két létfontosságú, azonban egymással ellentétes irányba ható 

erő szerint kell optimalizálniuk, alakítaniuk a viselkedésüket (Milinski és Heller 1978, Lima és 

Dill 1990, Anholt és Werner 1995). Ismert jelenség, hogy az ebihalak táplálkozási aktivitásukat 

ragadozó jelenlétében jelentősen csökkentik. A lárvális viselkedés alakulására ugyanakkor 

befolyásolják az egyedfejlődésbeli és a testméretbeli változások is (Werner és Anholt 1993). 

Nagyszámú kísérletes bizonyíték utal arra, hogy a ragadozóveszélynek való kitettség, valamint 

a viselkedési megfigyelések hossza és időzítése alapvetően befolyásolja a mért eredményeket 

az ebihalak viselkedésével foglalkozó vizsgálatokban (Eklöv és Werner 2000, Wilson és Krause 

2012, Touchon et al. 2013). Mindazonáltal arról, hogy az egyedfejlődés és a táplálékellátottság 

egymással kölcsönhatásban formálja-e az ebihalak ragadozók elleni viselkedését, igen keveset 

tudunk (de lásd: Laurila et al. 1998, Bennett et al. 2013).  

 

  



2. A disszertáció célkitűzései 

 

Kísérleteink célja a barna varangy ebihalak indukált védekezésének, elsősorban a viselkedést 

és méregtermelést befolyásoló tényezők, illetve a plasztikus válaszok mértékének és a hozzájuk 

köthető költségek és korlátok vizsgálata volt. 

 

Kérdéseim a következők voltak: 

1. A lárvakori méregtermelésben megnyilvánuló plaszticitásnak milyen korlátai vannak 

(újratermelődés sebessége)? 

2. Ha fokozható a méregtermelés, akkor annak milyen járulékos költségei lehetnek és milyen 

csereviszonyban áll az egyéb, ragadozók elleni védelmi mechanizmusokkal? 

3. Természetes populációk között van-e jelentős különbség a méregtermelésben? Mely 

környezeti tényezők állhatnak a változatosság hátterében?  

4. Változik a ragadozó-jelenlétre adott viselkedési válasza az egyedfejlődés során? A 

különböző környezeti tényezőknek (ragadozó jelenléte, táplálékellátottság) mekkora 

befolyása van a viselkedésre különböző életkorokban? 

 

3. Anyagok és módszerek 

 

A fenti kérdésekre barna varangy (Bufo bufo) ebihalakon végzett laboratóriumi kísérletek és 

terepen végzett vizsgálat keretében kerestük a választ. A kutatásban használt barna varangy egy 

Európában gyakori, közönséges faj (Gasc et al. 1997), mely már lárva korban is aktívan termel 

bőrmérgeket (pl.: Benard és Fordyce, 2003) Laboratóriumi kísérleteinkben erős predációs 

nyomásnak kitett barna varangy populációból gyűjtött utódokat használtunk. A terepi 

kutatásunkhoz szükséges adatokat a Pilis-hegység 16 és a Wienerwald 3 kisvizének 

mintavételezésével gyűjtöttük. A kísérleteket az MTA ATK NÖVI Juliannamajori Kísérleti 

Telepének Evolúciós Ökológiai Laboratóriumában végeztük. A gyűjtött petezsinórokból kikelt 

egyedeket a laborkísérletekben „common garden” kísérleti elrendezésben neveltük (azaz 

azonos laboratóriumi körülmények között, különbség csak a kísérlet-specifikus kezelésben 

volt). Az ebihalakat ragadozóktól származó kémiai anyagok jelenlétében, vagy hiányában, 

illetve korlátozott vagy korlátlan táplálékmennyiség mellett neveltük, viselkedésüket és/vagy 

életmenet-jellegeiket megfigyelve és rögzítve. Bizonyos vizsgálatainkban az ebihalakat 

későbbi méregelemzéshez használtuk fel. Az általunk gyűjtött adatok kiértékelése a 



válaszváltozó jellegétől függően általános vagy általánosított lineáris kevert modellekkel 

történt. 

 Első évi munkámban egy olyan kíméletes, az állatok feláldozását nem igénylő módszert 

teszteltünk barna varangy ebihalakon, melynek segítségével becsülhető a kémiai védekezésben 

megnyilvánuló plaszticitás, továbbá lehetővé teszi a méregkivonás után az állatok további 

vizsgálatát, a méregtermelés rátermettség-költségeinek becslését. Ehhez norepinefrin-bitartrát 

oldat hatását teszteltük az ebihalakon. Vizsgálatunkban a kezelések hatását teszteltük az 

ebihalak testtömegére és viselkedésére nézve. Előbbi kísérlethez kapcsolódóan, egy 

laborkísérlet keretében a bőrben termelt mérgek újratermelődésének sebességét vizsgáltuk, 

szintén barna varangy ebihalakban. A kísérlethez 10 barna varangy (Bufo bufo) petezsinórból 

gyűjtöttünk petéket, majd az ebihalakat kikelést követően egyesével elhelyezve, ad libitum 

táplálva neveltünk, heti két vízcsere mellett. A kísérlet 14. napján az ebihalak negyedét 

noradrenalin-kezelésnek, vagy kétféle fizikai zavarásból adódó stressznek (üvegbottal való 

zavarás, vagy tartóvízből való át- és visszahelyezés az aktív- ill. bőrfelület lehorzsolódásából 

adódó méregleadás tesztelésére) tettük ki, míg a kontroll csoport egyedeit nem zavartuk. A 

kiindulási méregtartalom megállapítására a kezelés előtt minden családból 1-1 egyedet 70 %-

os metil-alkoholban rögzítettünk. Közvetlenül a kezelést követően, valamint 12, 24, 48, 72, 96, 

és 120 órával a stimulált méregleadást követően minden család × kezelés kombinációból egy-

egy ebihalat véletlenszerűen kiválasztottunk és 70 %-os metil-alkoholban fixáltuk. A 

méreganyag mennyiségi elemzése HPLC-DAD-MS módszerrel történt.  

 A kémiai védekezés lehetséges költségeinek és egyéb, ragadozók elleni védelmi 

mechanizmussal való csereviszonyának vizsgálatához barna varangy ebihalakat in vivo 

méregleadásra késztettük. Nyolc petezsinórból gyűjtöttünk petéket, melyeket kikelés után a 

kezelésekre szétosztva neveltük metamorfózisig. Kísérletünkben 3 fő faktor volt; ragadozó 

jelenlétének / hiányának szimulálása; alacsony / magas táplálékszint; és 4 kezelési mód: 

kontroll vagy noradrenalin, két különböző gyakorisággal alkalmazva (5 naponta/15 naponta). 

Az átalakulás időzítése, és a metamorfózis idején mért testtömeg kétéltűeknél összefüggésben 

áll a rátermettséggel, kísérletünk során ezeket a változókat mértük, hogy felbecsülhessük, a 

mérgek jelenlétéből adódó védettség, illetve ennek hiánya hogyan befolyásolja a védekezés 

egyéb tényezőit, valamint a felmerülő költségeket. 

Terepi vizsgálatunkban 13 Pilis-hegységi és 6 ausztriai kisvizet mintáztunk, hogy 

megállapítsuk, a predációs nyomás, a versengés, valamint a táplálékellátottság hogyan 

befolyásolja a barna varangy ebihalak méregtermelését természetes körülmények között. A 

vizsgált tavakban az ebihalak fejlődése alatt hálózással és kvadrát-módszerrel számba vettük a 



vízben élő ragadozókat és versenytársakat, valamint standard planktonhálós szűréssel a 

planktonikus algák mennyiségét (táplálékkínálatot) is. A perifiton táplálékkínálat becsléséhez 

a tavakba 20-20 csempét helyeztünk, majd a róluk begyűjtött össz-algamennyiség 

száraztömegét lemértük. Megmértük a tó fizikai és kémiai tulajdonságait is: 1) a vízfelszín 

méretét, 2) a víz mélységét, 3) lombtakarást, 4) alámerült növényzettel való borítottságot, 

valamint 3-5 random vízmintából 5) vízhőmérsékletet, 6) oxigéntartalmat és 7) konduktivitást 

becsültünk. Minden tóból átlagosan 10-10 barna varangy ebihalat gyűjtöttünk, melyek 

megközelítőleg azonos fejlődési stádiumban voltak. Begyűjtést és testtömeg-mérést követően 

metanolban fixáltuk őket, később mikroszkóp segítségével meghatároztuk az ebihalak pontos 

fejlettségi állapotát és HPLC-DAD-MS segítségével a méregtartalmát.  

 Ebihalak viselkedésének ismételt megfigyelésével kerestük a választ arra a kérdésre, 

hogy a ragadozó-elkerülő viselkedés a táplálékellátottság függvényében hogyan változik a 

lárvakor előrehaladtával. A kísérleti egyedeket ragadozóktól származó kémiai jelek 

jelenlétében vagy ennek hiányában, valamint táplálékban szegény vagy gazdag környezetben 

neveltük. Az ebihalak viselkedését 6 időpontban (5., 9., 13., 17., 21., 25. nap), napi nyolc 

alkalommal jegyeztük fel.  

 

  



4. Új tudományos eredmények 

 

 

1. A kísérleteinkben használt, ebihalak bőrében található mirigyek in vivo ürítésének 

indukálása nem jelentett nagymértékű károsító hatást az állatok számára, ugyanakkor 

eredményeként sikeresen lecsökkent a kezelt egyedekben a méreganyag mennyisége 

közvetlenül a kezelést követően, majd 12 óra elteltével az eredeti mennyiségi viszonyok 

helyreálltak. Egyes komponensek eltérően reagáltak a norepinefrines kezelésre: a nagyobb 

molekulatömegű, összetettebb méregkomponensek mennyisége jellemzően lecsökkent, míg 

a kisebb molekulatömegű komponenseké megnőtt. 

 

2. A barna varangy ebihalak bőrében levő méregtartalékok ürítése nem gyakorolt számottevő 

hatást a ragadozók elleni válaszok között fennálló energetikai csereviszonyokra. 

Ugyanakkor, a barna varangy ebihalak adaptív ragadozó ellenes plasztikus válasza 

megmutatkozott a fokozott fejlődési sebességben, elsősorban korlátozott táplálékellátottság 

esetén, és együtt járt az átalakuláskor mért alacsonyabb testtömeggel is. 

 

3. Az ebihalakban mért méregmennyiség tavak között nagymértékben eltért, és a 

komponensek száma ugyancsak különbözött az ausztriai és a magyarországi mintavételi 

területek között, azonban a tavak közötti szignifikáns különbség a tavak közötti távolságtól 

függetlennek bizonyult. A predációs veszélynek nem volt befolyása az ebihalakban termelt 

méregmennyiségre, viszont az ebihalak általában nagyobb mennyiségben tartalmaztak 

bufadienolidokat az állandóbb vizű tavakban, mint azokban, amelyek gyakran kiszáradnak. 

A tavak közötti méregtartalombeli különbségeket legjobban a versenytársak denzitása 

magyarázta: az ebihalak többféle méregkomponenst és összességében több méreganyagot 

tartalmaztak azokban a tavakban, amelyekben több volt a versenytárs. 

 

4. Egyértelmű bizonyítékot szolgáltattunk arra, hogy a ragadozókra és a táplálékellátottságra 

adott összetett viselkedési válasz az egyedfejlődés során nagymértékben változik. A barna 

varangy ebihalak viselkedése a korai egyedfejlődés során jelentősen változott (mind 

rejtőzködésük, mind aktivitásuk csökkenő tendenciát mutatott) és a változás mértékét a 

nevelési környezet erősen befolyásolta. A ragadozóveszélyt szimuláló kémiai jelekre 

fokozott rejtőzködéssel reagáltak az ebihalak, és ez a hatás idővel erősödött, viszont nem 

volt megfigyelhető az éhező ebihalaknál, ahol az ebihalak jobban szem előtt maradtak. 

támogatva az egyszerű allokációs modell hipotézisét, miszerint a szegényes körülmények 



között nevelt ebihalaknak kockázat-vállalóbb stratégiát kellett követniük (Werner and 

Anholt 1993). Ragadozóveszély hiányában és korlátozott táplálékellátottság mellett a 

rejtőzködő ebihalak aránya a lárvális fejlődés során végig hasonló maradt, viszont ha ad 

libitum táplálékot kaptak, akkor az idő előrehaladtával csökkent a láthatóságuk. Az ebihalak 

aktivitása is csökkent a lárvális egyedfejlődés előrehaladtával, és ez a csökkenés nagyobb 

mértékű volt az éhező ebihalak esetében. 

 

5. Összefoglaló következtetések 
 

 

1. Vizsgálataink eredményei hangsúlyozzák, hogy az összetett, több komponensekből álló 

méregkeverékeket szintetizáló fajok esetében a termelt komponensek számának és teljes 

méregmennyiségnek az elemzése önmagában,  a méregtermelés pontos fiziológiai 

folyamatának ismerete nélkül pontatlan következtetéseket vonhat maga után. A kisebb 

molekulasúlyú bufadienolid komponensek vagy a prekurzorai a nagyobb, összetettebb 

molekuláknak, vagy ezek az aktívan ható komponensek és a nagyobb molekulasúlyú 

komponensek pedig „inaktívan” tárolódnak a mirigysejtekben és leadásnál átalakultak a 

mérgezőbb, kisebb komponensekké. A részleges méregleadás után a kezdeti mennyiségi 

viszonyok gyors helyreállása arra utal, hogy a bufadienolidok előállítási költsége elenyésző 

lehet.  

 

2. A méregraktárak gyors feltöltődése összhangban van azzal a következtetésünkkel is, 

miszerint a fokozott méregtermelés alacsony fitnesz költségekkel jár a barna varangy 

ebihalak számára. Eredményeink együtt azt mutatják, hogy egy kockázatos környezetben 

az ebihalaknak kifizetődő stratégia, ha kémiailag erősen védettek a ragadozók ismételt 

támadásaival szemben és az egyedek fenntarthatják a kellő toxicitási szintet más, ragadozók 

elleni védekezési mechanizmusok korlátozása nélkül. A méregtermeléssel kapcsolatos 

ökológiai költségek feltehetően jelentősebbek, mint az ahhoz szükséges források 

megszerzésének költségei. 

 

3. Eredményeink alapján a barna varangy ebihalak méregtermelésüket a környezetükben 

előforduló versenytársak denzitásához igazítják, míg várakozásainkkal ellentétben a 

ragadozók denzitásával viszont nem függött össze a populációkban termelt mérgek 

mennyisége és összetétele. Ugyanakkor ennek hátterében az is állhat, hogy a ragadozók 



között túlsúlyban voltak azok a gerinctelen fajok, amelyek a barna varangy ebihalak 

termelte mérgekre jórészt immunisak. Azokban a kistavakban, melyek kisebb eséllyel 

száradnak ki, az ebihalak nagyobb koncentrációban tartalmaztak bufadienolid vegyületeket, 

mint a kiszáradásra hajlamos kistavakban. Ez azt sugallja, hogy a méregtermelésbe való 

energia befektetés csak a zavartalan körülmények között nevelkedett ebihalaknál lehet 

előnyös, míg egy kiszáradó tó esetében a szelekció a felgyorsult fejlődésbe való többlet 

energia befektetésnek kedvez.  

 

4. Míg a viselkedési plaszticitással foglalkozó korábbi vizsgálatok ritkán vették figyelembe az 

ebihalak korát, eredményeink egyértelmű bizonyítékul szolgálnak arra, hogy a ragadozó-

indukált viselkedési válaszok a barna varangy ebihalaknál a táplálékellátottság 

függvényében az egyedfejlődés során is változhatnak. Ez a vizsgálat alátámasztja mind a 

külső, mind a belső környezeti tényezők fontosságát az olyan vizsgálatokban, melyek az 

indukálható védekezést célozzák kétéltű modellszervezeten. 
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