N Ö V É N Y I P O T YA U TA S O K

AMIKOR A RUCAÖRÖM
SZÁRNYRA KAP
A növények terjedőképességének vizsgálata a klímaváltozás és az idegenhonos fajok térhódítása
miatt az ökológiai kutatások egyik időszerű kérdése. A hosszú távú terjedésnek ugyanis igen fontos
szerepe van a növényfajok túlélési esélyeinek növelésében. Az állatok – elsősorban a messzi repülésre is képes madarak – a vándorlásuk és napi mozgásuk során megtett jelentős távolságok miatt
különösen fontos szerepet játszanak e folyamatban, mégpedig az elfogyasztott és a tápcsatornán
épségben átjutott magvak révén. A Journal of Ecology című folyóiratban megjelent közleményünkben
a tőkés réce szerepét vizsgáltuk a növények terjesztésében.

M

integy két évszázada ismert,
hogy az állatok alapvetően két
féle módon hordhatják szét a
növények terjesztő- és szaporítóképleteit:
az állat által elfogyasztott, de a tápcsa
tornájából megemésztetlenül kikerülő
magvak révén (azaz endozoochór úton)
vagy a kültakaróra (lábra, tollazatra,
szőrzetre) tapadva, az epizoochór úton.
Kívül vagy belül?

Charles Darwin az elsők között foglal
kozott a növények állatok által végzett
terjesztésével. A fajok eredete című
könyvében helyesen felismerte a vízi
madarak jelentőségét e téren: „Édesvízi
növényeknek és alsóbbrendű állatoknak a
nagy elterjedése … jórészt nyilvánvalóan

attól függ, hogy magvaikat és tojásaikat
messze szétszórják oly állatok, még pedig
különösen oly édesvízi madarak, amelyeknek nagy a repülőképességük, s amelyek természetszerűen egyik vízterületről a másikra
vonulnak.”
Anton Kerner osztrák botanikus a
gyakorlatban igyekezett bizonyossá
got szerezni Darwin feltevésének:
1895-ben végzett kísérlete során több
mint 250 növényfaj magjait etette meg
különböző madarakkal, többek között
kacsákkal is. Úgy találta, hogy egyetlen
egy növényfaj sem képes túlélni a récék
emésztőrendszerét, ugyanakkor baráz
dabillegető, csóka, fecske és szalonka
példányokról gyűjtött sárban 21 nö
vényfaj magjait találta. Valószínűleg

emiatt volt általános a botanikusok kö
zött az a vélekedés, hogy az utóbbi fo
lyamat (epizoochór terjedés) gyakoribb,
ám az elmúlt évek kutatásai bebizonyí
tották a magvak bélcsatornán keresztül
történő (endozoochór) terjedésének ki
emelt fontosságát.
A közelmúltig a növényi endozoo
chóriát vizsgáló kutatások elsősorban a
gyümölcsevő és a gyűjtögető fajokra
fókuszáltak. A friss eredmények alapján
viszont egyre nő a madarak által haté
konyan terjesztett növényfajokról ös�
szegyűlt ismeretanyag, és ennek fényé
ben úgy tűnik, hogy a vízimadarak ki
emelten fontosak nem csupán a vízinö
vények, hanem a szárazföldi fajok
terjesztésében is.

A csírázott zárvatermő növényfajok megtalált propagulumainak száma (piros) és azok életképességeinek aránya (zöld)
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MI TÖRTÉNT
A ZÚZÁBAN?

A vízi rucaörömnek a tőkés réce
bélcsatornáján átjutott és kicsírázott
makrospórája
(LOVAS-KISS ÁDÁM FELVÉTELE)

Tőkés réce ürülékéből származó növényi
magvak és termések: zsióka (A), gyertyán (B),
nyugati ostorfa (C), kakaslábfű (D), mocsári
csetkáka (E), füge (F), gyűrűs süllőhínár (G),
madárkeserűfű (H) és fésűs békaszőlő (I)

A vízi rucaöröm életciklusának ivartalan
szakasza során hímnemű mikrospórákat
és női makrospórákat hoz létre: Magyarországon augusztus végétől egészen késő szeptemberig. A spórákat tartalmazó
sporokarpiumok szeptember végén kerülnek a vízbe. Amennyiben azokat a madarak nem fogyasztják el, úgy a víz aljára
süllyednek és az üledékbe ágyazódnak.
Áprilisban a mikro- és makrospórák a víz
felszínére emelkednek és gametofitonná
(előteleppé) alakulnak. Késő tavasszal a
női gametofiton létrehozza az archegó
niumot, míg a hím gametofiton az anthe
rídiumot, majd a megtermékenyítést követően zigóta alakul ki, amely elkezdi kialakítani a sporofitont. Az általunk vizsgált mintákban csak női makrospórákat
találtunk, amelyek gametofitonokat és
archegóniumot képeztek. Az ürülékekben nem találtunk ép sporokarpiumokat,
ami felveti azt a lehetőséget, hogy az a
zúzában összetörhet.

Ürülékvallató

A hazai récefélék közül a tőkés réce
(Anas platyrhynchos) a legnagyobb ter
metű és leggyakoribb faj. Egyedei őszi
vonulásuk során a keleti mediterrán ré
gió és a Fekete-tenger környékén lévő
telelőhelyeik felé haladnak. Gyűrűzéssel
megjelölt magyarországi madaraktól
származó adatok alapján tudjuk, hogy
az 1600 kilométerre lévő oroszországi
vizes élőhelyek és a francia területek is
összeköttetésben lehetnek a vizsgált
magyarországi területekkel. A tőkés ré
ce a növények számára egyaránt fontos

(LOVAS-KISS ÁDÁM FELVÉTELEI)

közvetítő lehet a szezonális vonulás és
az egyazon területen belül történő napi
mozgás szempontjából is. A korábbi ta
nulmányok viszont nem vizsgálták
részletesen, hogy milyen különbségek
vannak a különböző víztestek között,
amelyekre a tőkés réce és más vízima
darak táplálkozni járnak. Munkánk so
rán tőkés récéknek a Balaton és a Tisza
vidékén, az őszi vonulás idején gyűjtött
ürülékeit elemeztük.
Az általunk vizsgált 215 mintában ös�
szesen 1327 szaporítóképletet találtunk,
melyek 21 zárvatermő fajhoz, valamint
egy vízi életmódú haraszthoz, a vízi ru
caörömhöz (Salvinia natans) tartoztak. A
fajok összesen 15 (5 vízi és 10 szárazföldi)
növénycsaládot képviseltek. Az ürülék
minták harmada tartalmazott propagu
lumokat, azaz növényi terjesztő- és
szaporítóképleteket, melyek legnagyobb
mennyiségben a Balaton környékén
gyakori füge (Ficus carica) magjai voltak,
szám szerint 484. Előkerült az északamerikai származású, Európában park
faként ültetett faj, a nyugati ostorfa
(Celtis occidentalis) egyetlen magja is. E
két faj kivételével az összes többi növény
faj őshonos Magyarországon.
A megtalált taxonok többsége ritká
nak bizonyult: 7 fajt csak 1 darab mag
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Tőkés réce emésztőrendszerén átjutott,
életképes (kicsírázott) termések:
zsióka (A) és mocsári csetkáka (B)
(LOVAS-KISS ÁDÁM FELVÉTELEI)

képviselt, illetve 4 fajt csupán 1 mintá
ban találtunk meg. A mintákból legna
gyobb számban előkerült két zárvater
mőfaj, a zsióka (Bolboschoenus maritimus)
és a fésűs békaszőlő (Potamogeton
pectinatus) termései gyakoriak a külön
böző récefajok étrendjében. Gyűrűzési
adatokból alkotott modellek és etetéses
kísérletek alapján elmondható, hogy e
Mintáinkat a Balaton és a Tisza-tó térségében, 5 lelőhelyen gyűjtöttük

faj által endozoochór módon ter
jesztett növényi taxonok térbeli
variabilitását is.
A rucák öröme

A rucaöröm sporokarpiumai ősszel
képződnek a levelek hónaljában
(MOLNÁR V. ATTILA FELVÉTELE)

két faj és az általunk is megtalált tavi
kákának (Schoenoplectus lacustris) a ter
mései akár 400 kilométeres távolságra
is eljuthatnak a kacsák segítségével.
Összesen 9 faj esetében találtunk csí
raképes szaporítóképleteket, a meglelt
magvaknak pedig 4 százaléka bizo
nyult életképesnek. Kevés eltérést talál
tunk az 1 kilométeren belül gyűjtött
minták propagulumai esetében.
Ellenben nagy különbség volt meg
figyelhető a két vizsgált régió, a Bala
ton és a Tisza között – így egyúttal do
kumentáltuk egy vándorló vízimadár
136



Élet

és

Tudomány



Munkánk egyik legfontosabb ered
ményének maga a már említett vízi
rucaöröm felfedezése számított a min
tákban. A növények terjesztésének ku
tatásával foglalkozó szakemberek ko
rábban feltételezték, hogy az idegen
honos nagylevelű moszatpáfrány
(Azolla filiculoides) is tud ilyen módon
terjedni és már madarak általi néhány
méteres epizoochór terjedésére is van
kísérletes bizonyíték. A nagylevelű
moszatpáfrány spóráit korábban már
megtalálták hattyúk és szárcsák ürülé
keiben, de azok az életképességi teszt
során nem csíráztak ki. Fészekanyag
ként használt páfrányfajok kolibrik ál
tali terjesztését szintén megfigyelték.
A vízi rucaöröm széles körben elter
jedt eurázsiai faj, Közép- és Kelet-Eu
rópában, Ázsiában, valamint ÉszakAfrikában is megtalálható. Kubában és
Jamaicában, valamint New York és
Massachusetts államokban idegenho
nos fajként tartják számon. Henry Ni
colas Ridley 1930-ban megjelent
könyvében feltételezte, hogy a ruca
öröm túlságosan nagy ahhoz, hogy
madarak kültakarójához tapadva
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terjedjen, ugyanakkor úgy vélte,
hogy „a faj gyakran fordul elő izolált tavacskákban és feltehetőleg a spóráit valamilyen
módon madarak juttatták oda”. Munkánk
során több mint 80 év elteltével bizonyí
tottuk Ridley feltevésének helyességét.
A rucaöröm összesen 381 makrospóráját
32 székletmintában találtuk meg, s
közülük 16 bizonyult életképesnek.
Elmondható, hogy minden növény,
amely több mint 20 szaporítóképlettel
volt jelen a mintákban, életképesnek bi
zonyult, kivéve a fügét, amely nálunk
(a megporzó specifikus darázsfaj hiá
nyában) ivartalan úton képez termést,
az nem tartalmaz életképes magokat.
Tanulmányunk bővítette a récefélék
táplálékspektrumáról kialakult képet;
4 növényfaj eddig nem volt ismert mint
az Anas nemzetségbe tartozó récefajok
tápláléka, és 3 faj pedig mint a tőkés ré
ce tápláléka. Végezetül figyelemre mél
tó tény, hogy adataink alapján a tőkés
récék olyan növények szétjuttatásában
is közreműködnek, amelyek terjesztő
képletei széllel vagy vízzel való terjedés
hez (is) adaptálódtak.
Lovas-Kiss Ádám, Vizi Balázs,
Molnár V. Attila
Az írás az EMMI ÚNKP-17-3-I-DE-385 számú Új
Nemzeti Kiválóság Programja és az OTKA
K108992 pályázat támogatásával készült.

