Populáció- és társulásdinamika térben és idıben:
Tömeg- és objektum-kölcsönhatási modellek
Czárán Tamás
MTA-ELTE Ökológiai Modellezı Kutatócsoport
H-1083 Budapest, Ludovika tér 2.

Bevezetés
A térbeli szerkezetek és az idıbeli dinamikák szoros kapcsoltsága egyike
azoknak a visszatérı témáknak, amelyek az utóbbi évtized szünbiológiai
szakirodalmát csak felületesen áttekintve is bízvást a szakma közhelyei közé
sorolhatók. A téma nem új: Alexander Watt éppen fél évszázada megjelent, úttörı
tanulmánya (Watt, 1947) akár programnyilatkozatnak is tekinthetı e tárgyban,
mégis gyakorlatilag következmények nélkül maradt a konkrét kutatási programok
szintjén egészen a közelmúltig. A közbeesı idı túlnyomó részében a strukturális és
a dinamikus szemléletmód képviselıi két, egymástól tematikailag, metodológiailag
és nagyrészt a vizsgálati objektumok tekintetében is mereven szeparált
problémakörre összpontosítottak. A strukturális tanulmányok szerzıi jobbára
együttélı populációk, illetve társulások térbeli mintázatának, topográfiaitopológiai viszonyainak statisztikai módszerekkel történı feltárására törekedtek,
nem törıdve a vizsgált struktúrákat létrehozó mechanizmusokkal. A dinamika iránt
érdeklıdık viszont a térbeli aspektusokat száz százalékban elhanyagolva jelentıs
szellemi erıket szenteltek a populáció- és társulásdinamikai folyamatok tisztán
idıbeli jellemzésére.
A strukturális-dinamikus dichotómia - legalább részben - a szünbotanika és
a szünzoológia szemléletmódjának és módszerelméletének hagyományos
különbségeiben gyökerezhet. A humboldt-i tájélmény által motivált
növénycönológia elsıdleges célja a látszólag statikus vegetáció-mintázatok
strukturális törvényszerőségeinek feltárása különbözı térbeli léptékeknél. A
statikus kép mögött valójában mindig valamiféle egyensúlyi dinamika implicit
feltevése rejlik, és az a - szintén ki nem mondott - meggyızıdés, hogy amit látunk,
az legalábbis lokális egyensúlyi állapot. A szerkezetvizsgálat célja az egyensúlyi
állapot strukturális jellemzése. Ez az attitőd határozhatta meg a klasszikus, ill.
részben a modern cönológia strukturális-statikus-statisztikus közelítésmódját.
A szünzoológia egyik meghatározó élménye viszont a mozgás: a gyakran
feltőnıen nem-egyensúlyi jellegő egyedszám-változások (gradációk, tömeges

migrációk) és a látványos, olykor drámai kölcsönhatások préda- és predátor-,
parazita- és gazdapopulációk között. A populációdinamikai változások mellett az
állattársulások idıben viszonylag gyorsan átrendezıdı, és sokszor rejtett térbeli
szerkezetei a dinamika szempontjából másodlagos jelentıségőnek és nehezen
megragadhatónak tőnhettek fel. A malthus-i demográfia nyomában
kiterebélyesedett klasszikus populációdinamika térben astrukturális-dinamikusanalitikus módszerelmélete alighanem jórészt ennek a látásmódnak köszönhetı.
A cönológia kezdettıl szorosan kötıdött a tereptapasztalatokhoz - az
elméleti munkák túlnyomó része mindmáig a mintázatok feltárásában használt
statisztikai módszerek tökéletesítésével foglalkozik. A diszciplína arzenálja mára
nagyon hatékony paraméteres és nemparaméteres, egy-, néhány- és sokváltozós
statisztikai módszerek sokaságát foglalja magában (a témában megjelent hazai
publikációk közül ld. pl. Juhász-Nagy, 1967, 1976, 1984; Juhász-Nagy és Podani,
1983; Bartha és Horváth, 1987; Podani, 1997; Tóthmérész, 19..., Kertész, ....),
amelyek a cönológiai szerkezetek és mintázatok leírására és jellemzésére
alkalmasak. Ezek a módszerek azonban önmagukban - néhány, éppen a
közelmúltban napvilágot látott módszertani próbálkozás (Wilson, 1989, 1994)
ellenére - elégtelennek látszanak a mintázatokat generáló specifikus folyamatok
felfedésére. A statikus-statisztikus módszerrel nem magyarázható, hogyan és miért
alakul ki valamely cönológiai szerkezet; a statisztikák csak ötleteket adhatnak arra
nézve, hogy milyen dinamikai törvények mőködhettek közre az adott szerkezet
létrejöttében (Bartha et al., 1996). Ennek egyszerő oka az, hogy adott
sztochasztikus struktúra kialakítható több sztochasztikus mechanizmus révén, és a
legtöbb mechanizmus képes többféle struktúrát létrehozni.
A klasszikus populációdinamika a tisztán idıbeli populáció- és társulásabundancia-mintázatokat kialakító tömeghatás-mechanizmusok megértésére
törekedve jobbára feladta elegáns elméleti eredményei és a valós
tereptapasztalatok közvetlen megfeleltetését. A klasszikus dinamikai rendszerek
(pl. a Lotka-Volterra modellek) jellegzetes objektumai fiktív populációk, melyeket
kis számú, egyszerő és általános jellegő dinamikai attributum (születési, halálozási
ráták, migrációs paraméterek, kölcsönhatási együtthatók, stb.) jellemez. A tipikus
kérdések, amelyek vizsgálatára a klasszikus modellek alkalmasak, e fiktív
populációk fennmaradásának és együttélésének feltételeire - matematikai
értelemben a rendszer dinamikáját leíró differencia- vagy differenciálegyenletek
kvalitatív tulajdonságaira vonatkoznak. A tipikus válaszok egyensúlyi állapotok
létét, trajektóriumok stabilitási sajátságait határozzák meg a modell paramétereinek
függvényében; az eredmények rendszerint közvetlenül interpretálhatók mint
perzisztencia- vagy koegzisztencia-feltételek. A matematizált közelítésmód
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legnagyobb haszna az, hogy pontosan specifikálja és logikailag koherens,
analitikusan kezelhetı formába önti a vizsgált objektummal kapcsolatos egyszerő
feltevéseket; a modellek matematikai módszerekkel történı analízise végsı soron
csupán ezen feltevések logikai következményeit teszi nyilvánvalóvá. Az analitikus
módszer elvi korlátja is matematikai természető: a modellek nem bonyolíthatók
tetszés szerint, mert a változók, ill. a paraméterek számának növelése nagyon
gyorsan kezelhetetlenné tesz minden dinamikus rendszert. Ez a másik fontos oka
annak, hogy a populációdinamika egészen a közelmúltig szinte kizárólag térben
homogén rendszerek vizsgálatára szorítkozott.
A terep-orientált cönológia gyakorlata és a modell-orientált
populációdinamika elmélete között a szakadék ijesztıen szélesre nyílt a század
elejére. Mindkét diszciplína a saját módszertanát tökéletesítette évtizedeken át
anélkül, hogy egymás eredményeit felhasználta volna. Napjainkban, amikor
egyfelıl a populáció- és társulásdinamika strukturális aspektusai, másfelıl a
populáció- és társulásmintázatok kialakulásának dinamikai kényszerei a legtöbb
ökológus számára nyilvánvalóak, a szakadék áthidalása sürgetı feladattá vált
mindkét oldalon. A populációk és társulások térbeli és idıbeli mintázatai nem
értelmezhetık megnyugtató módon egymás nélkül. E tanulmány tárgya a
populációdinamika ezirányban tett elsı operatív lépéseinek: a ma létezı téridıdinamikus modelleknek egy rendszerezett tipológiája (amit vázlatos formában az
1. ábra elılegez meg), valamint az egyes modell-osztályok rövid jellemzése.

A klasszikus populációdinamika egyszerősítı feltevései
A klasszikus - nem térbeli - populációdinamikai modellek három alapvetı
egyszerősítı feltevésre épülnek:
1) a populációk egyedszámai nagyok (abundancia-feltevés);
2) az azonos populációhoz tartozó egyedek minden dinamikailag releváns
szempontból identikusak (uniformitás-feltevés);
3) a populációk tökéletesen keverednek; minden egyed ugyanazt a környezetet
érzékeli maga körül (ergodicitás-feltevés).
Ezek a feltevések megegyeznek a statisztikus mechanika, ill. a kémiai kinetika
posztulátumaival, ahol magyarázhatóvá tették a gázok, ill. jól keveredı elegyek
makroszkopikus viselkedésének számos aspektusát a populációkat alkotó elemek
mikroszkopikus tulajdonságai alapján. A kémiai kinetika tömeghatás-jellegő
törvényei a kémiai sztöchiometria és a statisztikus mechanika modelljeibıl
vezethetık le - utóbbi viszont az 1)-3) feltevésekre, a klasszikus mechanika
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törvényeire, valamint statisztikai alapelvekre épül. Mivel az egyes részecskék
egymástól megkülönböztethetetlenek, egyedi objektumkénti viselkedésük a
statisztikus mechanikai vizsgálódás szempontjából irreleváns és nem is követhetı.
A statisztikus mechanika és a kémiai kinetika, valamint a klasszikus
populációdinamika alapvetı feltevéseinek homológiájára építve a fizikai-kémiai
diszciplínák hatékony matematikai arzenálja természetes módon adaptálható
populációdinamikai problémák vizsgálatára. Lényegében ez történt akkor, amikor
kialakult a klasszikus populációs modellek (pl. a logisztikus gyarapodás PearlVerhulst modelljének, a populációs kölcsönhatások Lotka-Volterra rendszereinek)
matematkai formalizmusa. Ezek a modellek, és még nagyon sok más modell, a
populációs folyamatok számos aspektusát tették megnyugtatóan magyarázhatóvá,
amit nélkülük biztosan nem lehetett volna elérni. Másrészt viszont tény az is, hogy
az elméleti populációdinamika és a terepközelibb szünbiológiai diszciplínák
közötti érdemi kommunikáció hiánya nem kis részben annak rovására írható, hogy
az 1)-3) feltevések közel sem igazak olyan mértékben biológiai, mint atom- vagy
molekula-populációkra. Az uniformitás-feltevés gyakorlatilag egyetlen valós
terephelyzetben sem áll, sokszor közelítıleg sem: a biológiai populációk egyedi
variabilitása nagyságrendekkel haladja meg egy homogén fizikai vagy kémiai
rendszerét. Valójában egy társulás minden egyede unikális a dinamikailag releváns
genetikai, élettani és környezeti tulajdonságok kombinációját tekintve, még akkor
is, ha az összehasonlított egyedek történetesen ugyanahhoz a fajhoz tartoznak
(Huston et al., 1988; DeAngelis és Gross, 1992). A szünbiológia vizsgálati
objektumai az abundancia- és az ergodicitás-feltevés szempontjából sem mérhetık
a fizikai-kémiai rendszerekhez: az egyedszámok rendkívüli mérető populációk
esetében is durván húsz nagyságrenddel kisebbek, mint a részecskeszám egy
kémcsıben; az egyedek mozgása rendszerint sebesség és randomitás tekintetében
egyaránt nagyon távol áll attól, hogy ergodicitásról beszélhessünk a populáció
szintjén. Az ergodicitás-feltevés a leglátványosabban növényi vagy bentális állati
populációk esetében sérül, melyek egyedei egyáltalán nem mozognak életük nagy
részében: csak a legközelebbi szomszédaikkal állnak kölcsönhatásban, és
gyakorlatilag nem érzékelik más egyedek jelenlétét egy nagyon korlátozott
térrészen kívül. Más léptékben és esetleg kevésbé kontrasztosan, de ugyanez lehet
érvényes akár gyorsan mozgó állatok esetében is: a tökéletes keveredés ellen hat,
ha az egyedek fészekhez, párhoz, kedvezı környezetet biztosító élıhely-foltokhoz
kötıdnek kisebb-nagyobb hőséggel, mely esetekben a szomszédság-hatás a
szesszilis fajokhoz hasonló módon érvényesül.
Az 1)-3) feltevések, amelyek jó közelítéssel igaznak tekinthetık egyszerőbb
fizikai-kémiai rendszerek esetében, valójában egy kényszer-szülte metodológiai
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kompromisszum termékei a populációdinamikában. A tömeghatás-jellegő
populációs kölcsönhatások posztulálására azért van szükség, mert ezek
matematikai megfogalmazásai elegendıen egyszerőek lehetnek az analitikus
vizsgálathoz. Nem feltétlenül azok, mert a kölcsönhatásban álló populációk száma
(a rendszer dimenzionalitása) a tömeghatás-modellek esetében mindenképpen
egyike a legkritikusabb módszertani problémáknak. Az analitikus kezelhetıség
feltétele, hogy a rendszer dimenziószáma vagy kicsi (3-4-nél nem nagyobb), vagy
végtelen nagy legyen. A figyelembevett populációk száma akkor lehet kicsi, ha egy
populációban sok egyedet vonhatunk össze valamely dinamikailag fontos
tulajdonság vagy tulajdonságcsoport szerinti hasonlóságuk alapján. Hogy a
csoportosítás milyen tulajdonságok szerint történjen, azt a megválaszolandó kérdés
dönti el - az összevonások szempontja lehet sok egyéb mellett pl. a taxonómiai
(leggyakrabban faji) hovatartozás, az életkor, a lárva-stádium, a testméret, a térbeli
pozíció. A legegyszerőbb esetben minden egyedet identikusnak tekinthetünk,
ahogy azt az egypopulációs rendszerek, pl. az exponenciális vagy a logisztikus
populációnövekedési modell esetében tesszük. Metz és Diekman (1986), valamint
Caswell és John (1992) terminológiáját követve azt mondjuk, hogy ezen
modellekben minden egyed azonos egyedi állapotban („individual state”) vagy iállapotban van.
Az említett Lotka-Volterra típusú populációs kölcsönhatásmodellek, pl. egy
kompetíciós Lotka-Volterra rendszer esetében a populációk megkülönböztetése
faji hovatartozásuk alapján történik. A faji identitás a modell egyetlen érvényes iállapot-változója, amely s különbözı index-értéket vehet fel (s a figyelembevett
fajok száma). Ezért a rendszer i-állapottere (i-state space) egydimenziós és
diszkrét. Az ugyanazon fajhoz tartozó egyedek homogén tömeget alkotnak,
melyhez hozzárendeljük annak abundanciáját (egyedszámát, biomasszáját,
denzitását). A modell alapobjektumai a faji minısítéső populációk; az egyedek,
mint önálló entitások a modell szempontjából érdektelenek. A releváns dinamikai
kérdések a versengı populációk abundancia-viszonyaira vonatkoznak; az
abundanciák határozzák meg a populációk gyarapodásának és kompetitív
kölcsönhatásainak minden mechanizmusát, amely mechanizmusok viszont
közvetlenül az abundanciákra hatnak. Az abundanciák i-állapotokon vett eloszlása
a populáció-állapot (p-állapot), amit a fenti példa esetében a populációk sdimenziós abundancia-vektora, X reprezentál. A p-állapottér dimenziószáma tehát
a modellben figyelembevett i-állapotok számával egyenlı, nem az i-állapottér
dimenzionalitásával (ami a példában 1).
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A Lotka-Volterra modell a p-állapotok szintjén fogalmazható meg, egy
közönséges differenciálegyenletrendszer formájában, melynek állapotváltozói az xi
abundanciák (általában populációdenzitások):
s
dxi
= ri xi − ∑ α ij ⋅ x j xi
dt
j =1

(i = 1,...,s) .

A populációk kölcsönhatásait a reakciókinetika tömeghatás-mechanizmusával
analóg szabályok írják le: a kölcsönhatás erıssége két populáció (i és j) között
denzitásaik xixj szorzatával arányos. A modell paraméterei p-állapot-paraméterek,
amelyek a populációk gyarapodási sebességeit (ri), ill. egységnyi denzitások
mellett a kompetitív hatások erısségét (αij) jellemzik. A kérdések a p-állapotok
stabilitási viszonyaira, vagyis az i-állapotokon vett abundancia-eloszlás
invariancia-tulajdonságaira vonatkoznak. Caswell és John (1992) és Maley és
Caswell (1993) az ilyen rendszereket i-állapot-eloszlás (i-state distribution)
modelleknek nevezik, Huston et al. (1988) kevésbé precíz „állapotváltozó-modell”
(state variable model) terminusát pontosítva. A modell-osztály egy kevésbé
absztrakt, közös tulajdonságára utalva a továbbiakban az „i-állapot-eloszlás
modell” szinonímájaként a „tömeg-kölcsönhatás modell” (mass-interaction model)
kifejezést is használom.
Ha egynél több diszkrét i-állapot-változó alapján teszünk különbséget az
egyedek között (ez a helyzet pl. akkor, ha a faji hovatartozás figyelembevétele
mellett diszkrét korcsoportokat is megkülönböztetünk), akkor az i-állapottér
többdimenziós és mindegyik i-állapot-változó tengelye mentén diszkrét. A pállapotot ekkor többdimenziós abundanciaeloszlások reprezentálják - a fajkorcsoport rendszerben pl. egy 2D mátrix-eloszlás. Ez a modell analitikus
kezelhetısége szempontjából nagyon nagy praktikus különbséget jelent, mert a pállapotváltozók száma (a p-állapottér dimenzionalitása) a lehetséges i-állapotok
(példánkban a faj-korcsoportok) számával azonos, de a modell továbbra is
közönséges differenciálegyenletrendszerként formalizálható. Ha ellenben akár
egyetlen i-állapot-változó folytonos (pl. az életkort nem diszkrét korcsoportokban,
hanem folytonos idıben mérjük), akkor az i-állapottér is folytonos az adott
dimenzióban, vagyis a p-állapottér végtelen dimenziós. Ilyen tömeg-kölcsönhatási
problémák modellezésének matematikai eszközei a parciális differenciálegyenletrendszerek.

A klasszikus közelítésmód térbeli kiterjesztései
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A populációs kölcsönhatások térbeli allokáltságának figyelembevétele a
klasszikus tömeg-kölcsönhatási modellek irreális 1)-3) feltevései közül legalább
egynek a feloldását mindenképpen lehetıvé teszi: a térbeli populációdinamikai
modellek soha nem felelnek meg az ergodicitás-feltevésnek minden téridıléptékben. A legáltalánosabb értelemben ez azt jelenti, hogy az uniform térbeli
abundanciaeloszlást létrehozó teljes keveredés szabadságát térbeli kényszerek
korlátozzák. Hogy ez milyen konkrét struktúrákban, milyen mechanizmusok révén
történik, a modellezı szándékától, ill. módszertani korlátoktól függ. A
legkézenfekvıbb lehetıség valamely klasszikus, nem térbeli tömeg-kölcsönhatási
(pl. Lotka-Volterra típusú) modell kiterjesztése oly módon, hogy a térbeli pozíciót
a dinamikailag releváns i-állapotok közé soroljuk. Erre gyakorlatilag kétféle
lehetıségünk van: vagy folytonos térbeli koordinátákkal (ezek mindegyike egy-egy
folytonos i-állapot-változó), vagy egy diszkrét lokalitás-azonosító indexváltozó
(pl. habitat-foltok, lokális izolátumok listája) bevezetésével; utóbbi esetben
egyetlen diszkrét i-állapot-változó szolgál a térbeli pozíció azonosítására. A
folytonos esetben parciális differenciálegyenletrendszereket használó reakciódiffúziós (Okubo, 1980; Murray, 1989), a diszkrét esetben pedig közönséges
differencia- vagy differenciálegyenletekkel megfogalmazható élıhelyfoltabundancia (patch-abundance) modellekhez (Levin, 1974, 1976, 1978; DeAngelis
et al., 1979; Scheuring és mtsai, 1993) jutunk. Mindkét modelltípus tömegkölcsönhatás rendszer, mert a dinamikai hatások továbbra is a populációk
denzitásaitól függenek, és közvetlenül azokra is irányulnak. Fontos különbség
viszont a klasszikus modellekhez képest, hogy minden dinamikai esemény explicit
módon lokálisan értelmezett: bár a kölcsönhatások mechanizmusa adott lokalitáson
belül azonos a klasszikus modellekben feltételezettel, tehát megfelelıen kis
térléptékben érvényes az abundancia-, az uniformitás- és az ergodicitás-feltevés, a
regionális léptékő eseményeket (pl. a migrációt) térbeli kényszerek terelik. A
reakció-diffúziós modellek és a folt-abundancia modellek a térben explicit tömegkölcsönhatási modellek osztályát alkotják.
Elméleti és alkalmazási szempontból egyaránt fontos modell-osztály a
térben implicit tömeg-kölcsönhatási modellek csoportja. Ezekben a topográfiai
pozíció semmilyen explicit formában nem szerepel a dinamikailag releváns iállapot-változók között, de implicit módon mégis feltesszük, hogy a biotóp térben
strukturált, és ez a rezidens populációk dinamikájára hatással van. Ebbe az
osztályba is két fontos modelltípus tartozik: a metapopulációs (folt-foglaltsági patch-occupancy) rendszerek és az aggregált kölcsönhatások modelljei. Elıbbiek
alapfeltevése, hogy a biotóp (egy vagy több populáció közös élıhelye) nagyszámú,
hasonló mérető és ökológiai adottságú foltból áll; a foltokon kihalási- és
betelepülési események váltogatják egymást. A lokális (foltokon belüli) biotikus
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állapotok reprezentációja sematizált: a legegyszerőbb esetben egy populáció
jelenléte és hiánya az a két lokális állapot, amit a modell figyelembevesz; a
vizsgálandó folyamat ezek relatív gyakoriságának idıbeli alakulása lényegében két
paraméter: a lokális kihalási ráta és a kolonizációs együttható függvényében
(Levins, 1969). Bonyolultabb metapopulációs rendszerekben a lokális abundanciaállapotok száma lehet valamivel több (pl.: nincs, kevés van, sok van), egy faj
helyett több, kölcsönhatásban álló faj vehetı figyelembe (ekkor a folt-állapotok az
egyes fajok lehetséges lokális abundancia-állapotainak kombinációiként állíthatók
elı), és a folt-állapotok közötti átmenetek differenciál- (vagy differencia-)
egyenleteiben sok különbözı paraméter jelenhet meg, ami a lokális dinamika és a
kolonizációs események részletesebb reprezentációját teszi lehetıvé (Hanski,
1991, 1994; Hanski és Gyllenberg, 1993).
A metapopulációs modellek tömeg-kölcsönhatás rendszerek, a klasszikus
populációdinamikai modellekhez képest azzal a lényegi különbséggel, hogy az iállapotok nem az egyedeket, hanem a biotóp-foltokat jellemzik. Jellemzı
metapopulációs i-állapot-változók pl. a lokális fajkombinációk, az élıhely-foltok
„életkora” (az utolsó kihalási esemény óta eltelt idı), stb. A lokális élıhelyek
szerepe analóg az egyedekével a klasszikus keretben; a teljes folt-rendszer a
populációnak feleltethetı meg. Az analógia olyan szoros, hogy a folt-foglaltsági
modellek prototípusa (Levins, 1969) pl. matematikailag tökéletesen izomorf a
logisztikus populációnövekedés Pearl-Verhulst modelljével. Ebbıl következik,
hogy az egyes élıhely-foltok egyedi sorsa irreleváns és nem is követhetı a
metapopulációs rendszerekben.
Az aggregált populációs kölcsönhatások modelljei a metapopulációs
közelítésmódtól nagyon különbözı formában, de szintén explicit térbeli referencia
nélkül alkalmasak a térbeli inhomogenitások dinamikai hatásának vizsgálatára. A
modellcsalád legrégebbi, közismert tagja a gazda-parazitoid kölcsönhatások
dinamikáját leíró Nicholson-Bailey modell (Nicholson és Bailey, 1935; ld. még pl.:
Begon és mtsai, 1986). Az aggregált kölcsönhatás modellekben a biotóp térbeli
struktúrája még kevésbé specifikált, mint a metapopulációs rendszerekben. Itt még
azt sem tesszük fel, hogy az élıhely foltos szerkezető, csupán annyit kötünk ki,
hogy a biotikus kölcsönhatások inhomogén eloszlásúak, azaz pl. két faj egyedei
között a kölcsönhatás valószínősége lokálisan nem feltétlenül arányos a
denzitásaik regionális átlagainak szorzatával. A kölcsönhatások ilyen inhomogén
eloszlása sokféle heterogén, de akár teljesen uniform környezetben is kialakulhat
többféle denzitásfüggı mechanizmus, pl. a gazda lokális denzitásától függı,
nemlineáris parazitoid funkcionális válasz eredményeképpen.
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Az az ötlet, hogy a Nicholson-Bailey modellben a kölcsönhatások Poissoneloszlását specifikáló tagok könnyen kicserélhetık más, aggregált eloszlások
behelyettesítésével, eredetileg Bailey és mtsai (1962), valamint Griffiths és Holling
(1969) nevéhez főzıdik. Az ötlet nyomán késıbb térben kvázi-explicit modellek
szerteágazó családja született (pl. Hassell és May, 1973, 1974), amelyekben a
kölcsönható populációk relatív térbeli eloszlásait variálva vizsgálták a rendszer
stabilitását. A legegyszerőbb - és legelegánsabb - térben implicit módosítás May
(1978) eredménye, aki egyszerően kicserélte a klasszikus modell Poisson-tagját az
aggregáltság mértékét egyetlen paraméterrel jellemzı negatív binomiális eloszlás
analóg tagjára, és megmutatta, hogy a kölcsönhatások kellı mértékő aggregáltsága
stabilizálja a klasszikus modellben instabil gazda-parazitoid rendszert. Shorrocks
és mtsai. (1979), Atkinson és Shorrocks (1981), valamint Ives (1988, 1991) az
ötletet kompetíciós modellekben is alkalmazták. Hassell (1978) immár
klasszikusnak számító és Godfray (1994) újabb monográfiája a Nicholson-Bailey
modell térbeli és nem-térbeli kiterjesztéseinek bı választékával, terep- és
laboratóriumi példákkal, valamint további szakirodalmi referenciákkal szolgál.

Objektum-kölcsönhatás rendszerek: szomszédság-modellek
A térbeli és nem-térbeli tömeg-kölcsönhatás modellek egyaránt megfelelnek
a klasszikus populációdinamika alapvetı posztulátumai közül kettınek: az
abundancia- és az uniformitás-feltevésnek. A térbeli kényszerek figyelembevétele
a klasszikus keretben csak a harmadik posztulátum (az ergodicitás-feltevés)
rovására történhetett, mert a tömegesség és az i-állapotokon belüli uniformitás a
modellek determinisztikus-analitikus matematikai alakjától elválaszthatatlan
követelmények - bármelyik sérül, differenciál- (vagy differencia-) egyenletek már
nem alkalmasak az adott rendszer vizsgálatára. A populációdinamikai modellek
tehát csak akkor tehetık biológiai értelemben realisztikusabbá, ha lemondunk a
zárt matematikai formáról. Ennek fejében viszont vizsgálat tárgyává tehetık olyan
alapvetı biológiai tulajdonságok dinamikai következményei is egy-egy populációs
modell kapcsán, mint az egyedek véges száma, véges (nem pontszerő) kiterjedése,
i-állapotaik sokfélesége, kölcsönhatásaik “test-a-testhez” jellege és ebbıl
következı lokalizáltsága, valamint sztochaszticitása. Objektum-kölcsönhatás
modelleknek azokat a - nagyrészt számítógépes szimulációs - rendszereket
nevezzük, amelyek ezeket a sajátságokat legalább részben figyelembe veszik.
Az egyedek közötti kölcsönhatások lokális jellege miatt az egyedi állapotok
(i-állapotok) lokális aspektusa dinamikai értelemben is lényeges szerepet játszhat,
különösen kis térléptékő modellekben. A tömeg-kölcsönhatási modellek ezt az
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aspektust az említett módszerbeli kötöttségek miatt nem vehetik figyelembe bennük egyetlen térbeli elemhez mindig (végtelenül) sok egyed tartozik. A
legegyértelmőbben ez a nem-térbeli modellek esetében látható, de a foltmodellekre és a diffúziós modellekre is mindig igaz valamely térléptéknél. Ha a
térbeli pozíció dinamikailag fontos az egyedi testméret-tartományhoz közeli
léptékben is, akkor taxonómiai, genetikai, fiziológiai és korcsoport-identitásuk
azonossága alapján sem sorolhatók közös i-állapotba az egyedek: a térbeli pozíció
is i-állapot-változó, amely mentén akár minden egyed külön i-állapotot foglalhat
el. Vagyis nincsenek dinamikai szempontból homogén, abundáns egyed-csoportok,
melyek a kölcsönhatás alapegységeiként használhatók. Ellenkezıleg, a populáció
i-állapot felosztása az egyedi szint közelében - de nem feltétlenül éppen ott -érhet
csak véget. A legszélsıségesebb esetben a kölcsönhatás elemi objektuma valóban
maga az egyed, ekkor az i-állapotok száma megegyezik a teljes egyedszámmal.
Máskor viszont a kölcsönható elem lehet egyedek egy kisebb csoportja, amilyen pl.
egy fészekalj, egy kisebb kolónia vagy egy főcsomó - a lényeg az, hogy a
kölcsönható elem minden esetben diszkrét objektum, és nem abundancia. Az iállapot-eloszlási modellek nyilvánvalóan alkalmatlanok ilyen szituációk dinamikai
leírására, mert a tömeg-kölcsönhatási formalizmus mögött álló statisztikai
alapelvek súlyosan sérülnek, jórészt a kölcsönhatásban álló objektumok
egyedisége miatt. A kölcsönhatások szabályait az egyedi objektumok szintjén
definiáljuk, nem a homogén egyedcsoportok denzitásai (p-állapotai) között. Vagyis
a dinamikai hatások csak az i-állapotok szintjén érvényesülnek: onnan indulnak és
ott is realizálódnak.
Az i-állapotokra vonatkozó kölcsönhatási szabályokat Caswell és John
(1992) kényszer-függvényeknek (constraint functions), az i-állapotok populációszintő reprezentációját (p-állapotát) adott környezeti kontextusban i-állapotkonfigurációnak (i-state configuration) nevezi (ld. még: Maley és Caswell, 1993).
Valamely rendszer i-állapot-konfigurációja az egyedi objektumok és a hozzájuk
rendelt i-állapotok listája, ill. a lista bármilyen egyenértékő megjelenítése. iállapot-konfiguráció pl. egy ponttérkép, amely az egyedek térbeli pozíciója mellett
azok minden más releváns i-állapot-értékét (pl. faji identitását, életkorát, méretét,
nemét stb.) is feltünteti.
Az i-állapot-konfiguráció típusú p-állapot nyilvánvalóan informatívabb,
mint ugyanannak a szituációnak az i-állapot-eloszlása, amennyiben a
figyelembevett i-állapotok száma az elıbbiben nagyobb. Adott i-állapotkonfiguráció alapján mindig lehetséges i-állapot-eloszlásokat elıállítani,
egyszerően elhanyagolva egy vagy több i-állapot-változót, és a csak ezekben
különbözı objektumokat egy csoportba vonva. Az ellenkezı irányó mőveletet
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azonban nem lehet végrehajtani külsı információ nélkül. A fenti példánál
maradva: az egyedek térbeli koordinátáinak elhagyásával egy érvényes i-állapoteloszláshoz jutunk, melyben a faj, a kor, a méret és a nem alapján csoportosítjuk az
egyedeket és megadjuk a csoportok egyedszámait, de elveszítjük a térbeli
információt, tehát az i-állapot-konfiguráció nem reprodukálható a térbeli
kordinátaértékek nélkül.
A kényszer-függvény minden esetben az i-állapot-konfigurációk idıbeli
transzformációját specifikáló szabályokat adja meg. Maga a függvény
determinisztikus vagy sztochasztikus, argumentuma az i-állapot-változók bármely
kombinációja lehet, és az egyedi objektumok szintjén mőködik. Caswell és John
(1992) az ilyen dinamikus rendszereket i-állapot-konfiguráció modelleknek
nevezi, kiterjesztve Huston és mtsai. (1988) kevésbé általános “egyed-alapú
modell” fogalmát. Az “i-állapot-konfiguráció modell” intuitívabb szinonímájaként
javaslom az “objektum-kölcsönhatás modell” kifejezést.
Ha a kényszer-függvény argumentuma tartalmazza a térbeli pozíciót is,
akkor az objektum-kölcsönhatás modell térben explicit; ha ezen kívül igaz az is,
hogy a (topográfiai) térbeli távolság határozza meg a kölcsönhatás erısségét két
objektum között, akkor a kérdéses rendszer egy szomszédság-modell
(neighbourhood model). Vagyis az objektum-kölcsönhatás modellek nem mind
térben explicitek, utóbbiak pedig nem feltétlenül szomszédság-modellek.
Mindenesetre a térbeli közelség fontosságát mutatja az ökológiai kölcsönhatások
modellezésében az a tény, hogy az objektum-kölcsönhatás rendszerek szinte
kivétel nélkül a szomszédság-modellek speciális csoportjába tartoznak.
Módszertani alapon a populációdinamika szomszédság-modelljei az alábbi négy
osztályba sorolhatók (Czárán, 1998):
1) sejtautomaták (cellular automata, CA)
2) kölcsönható részecskerendszerek (interacting particle systems, IPS)
3) mozaikos térfelosztás-modellek (tessellation models, TM)
4) távolság-modellek (distance models, DM)
Ez a felosztás a szomszédság meghatározásának módjában, valamint a
kölcsönhatási szabályok természetében mutatkozó különbségekre épül. A 2. ábra a
leggyakoribb szomszédság-definíciókra mutat példákat (Czárán és Bartha, 1992).
Az objektum-kölcsönhatás modellek analitikus vizsgálatának a lehetıségei
erısen korlátozottak, elsısorban magas, de véges dimenzionalitásuk miatt, amely a
kölcsönhatásban álló objektumok számával egyezik meg. Téridı-dinamikájuk
felderítésének ezért szinte kizárólagos eszköze a számítógépes szimuláció. Adott
rendszer térbeli kiterjedésére és struktúrájára vonatkozó korlátozó feltevések
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bevezetésével a dimenziószám csökkenthetı, ezáltal bizonyos közelítı, analitikus
vagy fél-analitikus módszerek használhatók. Az abundancia-, az uniformitás- és az
ergodicitás-feltevés “feltámasztásával” pl. sok objektum-kölcsönhatás rendszer
tömeg-kölcsönhatás jellegő közelítése, ún. “mean-field” változata (ld. pl. Durrett
és Levin, 1994a) vezethetı le a kölcsönható objektumok lokális, egyedi
viselkedésébıl. Az így nyert modellek nagy elınye, hogy minden alapfeltevésük
explicit, de természetesen éppen a lokális, valószínőségi módon kialakuló
szomszédság-szerkezetek dinamikai hatása sikkad el bennük. E tekintetben
kompromisszumos megoldást kínálnak az ún. “configuration-field” közelítések
(Czárán, 1998), amelyek az ergodicitás-feltevést nem helyezik vissza a korlátozó
posztulátumok közé: az egyes objektumokra (pl. egyedekre) véges mérető
szomszédságok konfiguráció-eloszlása, és nem az eloszlás átlaga hat. Az így
kapott modell változószáma (dimenzionalitása) nagyobb, mint a vonatkozó meanfield közelítésé, ezért analitikusan általában nem, de numerikusan (pl. nemlineáris
Markov-mátrixegyenlet iterálásával) kezelhetık.
Kölcsönható részecskerendszerek és sejtautomaták
A sejtautomaták a kölcsönható részecskerendszerek egy speciális esetének
tekinthetık, érdemes tehát a két modelltípus jellemzését összekapcsolni, a
modellosztályra jellemzı általános sajátságok és a sejtautomatákra vonatkozó
specifikumok kiemelésével.
Minden IPS-modell alapobjektumai diszkrét elemek, amelyek között a
kölcsönhatások topológiailag egy gráf-szerkezettel jellemezhetık: két elem
kölcsönhatásban áll egymással, ha a konnektivitási gráf egyik éle összeköti ıket. A
sejtautomaták szabályos rácsszerkezetben elrendezett elemei között a
kölcsönhatások a térbeli szomszédsági viszonyoktól függnek; általános esetben
ilyen megkötés nincs, egy IPS-modell konnektivitási gráfja tetszıleges éleket
tartalmazhat. A szomszédság geometriája a sejtautomaták esetében is modellfüggı,
de adott modellen belül minden elemre azonos: a konnektivitási gráf szabályos. Az
elemek néhány (általában kevés) diszkrét állapot egyikében lehetnek; diszkrét
idıpontokban állapotot válthatnak saját korábbi állapotuk és a velük
kölcsönhatásban álló elemek állapota függvényében. A sejtautomaták esetében az
állapotváltás determinisztikus módon, az egész rácsban szimultán történik;
általános esetben az egyes elemeken az állapotfrissítés sztochasztikus átmeneti
szabályok szerint és aszinkron módon (rácspontonként különbözı idıpontokban)
is végbemehet.
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A sejtautomaták, ill. az IPS modellek tehát térbeli kölcsönhatásban álló
elemek alkotta komplex rendszerek dinamikájának a vizsgálatára alkalmasak - a
növényi és állati populációk, ill. ezek társulásai alkalmasint ilyeneknek
tekinthetık. A populációdinamikai alkalmazásokban a kölcsönható elemek mindig
helyek, valamilyen biológiai minısítéssel (ami lehet pl. a helyet elfoglaló faj vagy
fajkombináció). A helyek biotikus állapotai és az átmeneteket definiáló kényszerfüggvények általában egyszerőek ugyan, ám a rendszer kollektív dinamikája olykor
ennek ellenére is megdöbbentıen bonyolult lehet. Emergens populáció- vagy
társulás-szintő tulajdonságok (Hogeweg, 1988), pl. statikus vagy dinamikus
téridıbeli mintázatok (álló-, haladó- vagy spirálhullámok), önhasonló fraktálszerkezetek alakulhatnak ki nagyon egyszerő nemlineáris lokális transzformációs
szabályok révén. Ezek a közepes (a lokális és - a modell szempontjából - globális
közötti) léptékben mutatkozó, bonyolult mintázatok a determinisztikus
sejtautomatákra és sztochasztikus IPS-modellekre egyaránt jellemzık, akár valós
fizikai, kémiai vagy biológiai objektumok dinamikus modelljeirıl, akár ún.
metaforikus modellekrıl van szó, amelyek valamely fizikai vagy biológiai elvet
hivatottak illusztrálni, konkrét objektumra (a “való világra”) történı hivatkozás
nélkül.
A sztochasztikus IPS modellekben a konfigurációs entrópia csökkenésének,
vagyis a mezo-léptékő mintázatok kialakulásának termodinamikai feltétele az,
hogy a sejtek közötti kölcsönhatás disszipatív, tehát a lokális állapotátmeneti
függvény (updating rule) nemlineáris jellegő legyen. Ez szükséges, de
természetesen nem elégséges feltétele annak, hogy az IPS önszervezı struktúrákat
hozzon létre. A kölcsönhatást leíró átmeneti szabályok nemlineáris jellege nem
olyan szembetőnı itt, mint a tömeg-kölcsönhatás modellek esetében, mert az
kölcsönhatásokat nem algebrai formában definiáljuk. Megjegyzendı, hogy a
átmeneti szabályok nemlinearitása nem feltétele a rendezett téridı-struktúrák
megjelenésének a determinisztikus sejtautomaták esetében, mert azok
konfigurációs entrópiáját nem növeli a kölcsönhatások valószínőségi jellege; nincs
szükség az entrópia-növelı sztochasztikus keveredés kompenzálására “energia”disszipálás révén.
A kölcsönható részecskerendszerek olykor meglepı hőséggel képesek
megjeleníteni természeti vagy mesterséges entitások téridıbeli viselkedését,
legalább kvalitatív jelleggel. Az IPS-modellek sok infraindividuális biológiai
diszciplína esetében metaforikusak a fenti értelemben, mert lokális kölcsönhatási
szabályaik semmiféle valós genetikai vagy fiziológiai mechanizmusnak nem
feleltethetık meg. Ez feltétlenül igaz az “önreprodukáló” sejtautomatákra
(Wolfram, 1986), de nagyrészt ilyenek pl. az embrionális fejlıdés sejtautomata13

modelljei (pl. Ermentrout és Edelstein-Keshet, 1993) is. A populáció- és
társulásdinamikai alkalmazások ebben az értelemben nem metaforikusak: lokális
állapot-transzformációs szabályaik a “valós” kölcsönhatásokat szimulálják,
természetesen mindig többé-kevésbé sematizált módon. Az ökológiában
alkalmazott IPS-modellek spektruma a baktériumkolóniák növekedésének
sebességét és geometriáját különbözı abiotikus környezetekben leíró
sejtautomatáktól (Ben-Jacob és mtsai., 1994a, 1994b) a szesszilis tengeri
gerinctelen állat- (Karlson és Jackson, 1981; Karlson és Buss, 1984; Karlson,
1984) vagy szárazföldi növénytársulások (van Tongeren és Prentice, 1986;
Crawley és May, 1987; Inghe, 1989; Czárán és Bartha, 1989; Auld és Coote, 1990;
Palmer, 1992; Perry és Gonzalez-Andujar, 1993) kompetíciós-mintázati
dinamikáján, illetve térben explicit gazda-parazitoid (Comins és mtsai., 1992) vagy
préda-predátor (DeRoos és mtsai., 1991; Wilson és mtsai., 1993) kölcsönhatásokon
át a nagyob téridı-léptékő metapopulációs és táj-szintő (MacKay and Jan, 1984;
von Niessen and Blumen, 1986; Green, 1989; Caswell & Etter, 1993; Liu, 1993;
Wissel and Jeltsch, 1993; Dytham, 1994, 1995; Jeltsch et al., 1996) modellekig
ível.
Mozaik térfelosztás-modellek
A sejtautomaták és a kölcsönható részecskerendszerek a térbeli pozícióra
vonatkozó információt mindig erısen sematizált formában veszik figyelembe: a
topográfiai teret diszkretizálják, és a legtöbb esetben kristályrács-szerő topológiát
kényszerítenek rá. Ennek óriási módszertani elınye, hogy minden helyet topológiai
értelemben azonos szomszédság vesz körül, így a rendszer viselkedését könnyő
szimulálni, és viszonylag könnyő analitikusan közelíteni mean-field, ill.
configuration-field módszerekkel. Ugyanakkor viszont lehetetlenné teszi a
szomszédsági relációk dinamikai hatásainak vizsgálatát olyan térbeli léptékeknél,
ahol a szomszédos egyedek pontos topográfiai pozíciója a fokális egyed túlélése,
ill. szaporodása szempontjából fontos lehet. Taktikai jellegő, tehát konkrét terepvagy laboratóriumi szituációk prediktív leírására törekvı modellek esetében a
térbeli viszonyok pontos leképezése ezért gyakran nem kerülhetı meg. Fokozott
mértékben áll mindez szesszilis (pl. terresztris növényi) populációk ill. társulások
kis téridı-léptékő dinamikus modelljeire, ha azokban a kölcsönhatások erıssége
nagyon erısen nemlineáris függvénye a kölcsönhatásban álló egyedek
távolságának, és a térbeli mintázatok a gyenge keveredés miatt viszonylag hosszú
ideig - olykor generációkon át - konzerválódhatnak. A sztochasztikus módon
kialakult, majd „befagyott” lokális konfigurációk ilyen rendszerekben hosszabb
távon befolyásolhatják valamely lokalitás, ill. közvetve akár nagyobb terület
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mintázat- és egyedszám-dinamikáját is. Két, egymástól nagyon különbözı elvi
konstrukció alkalmas a topográfiai kényszerek folytonos térbeli megjelenítésére és
dinamikai következményeik vizsgálatára; ezek a konstrukciók a mozaik
térfelosztásos („parkettázási”) és a távolság-modellek két osztályát definiálják.
A „mozaik térfelosztás” („parkettázás”: tessellation) absztrakt geometriai
fogalom, amit azonban az utóbbi évtizedben szinte minden természet- és jónéhány
társadalomtudományi diszciplínában alkalmaztak már. Lényegében minden
esetben a folytonos tér egyes szakaszainak diszkrét, térben allokált objektumokhoz
rendelésérıl van szó, bár a diszkrét objektumok kijelölése és a hozzárendelés is
sokféle módon történhet. A legegyszerőbb eset az, amikor a térbeli koordinátáikkal
specifikált, pontszerő egyedek mindegyikéhez a síknak azon szakaszát rendeljük,
amelynek pontjai az adott egyedhez vannak a legközelebb topográfiai (euklideszi)
értelemben. Ily módon a sík egy osztályozását kapjuk, amelyben az egyes mozaikelemeket a szomszédos pontokat összekötı szakaszok felezımerılegesei határolják
(3. ábra). Ezt a mozaikos tér- (itt: sík-) felosztást Dirichelet-parkettázásnak, a
kialakult osztályozás képét pedig egyszerő Voronoi-diagrammnak vagy Voronoimozaiknak nevezzük (formálisabb definíciót adnak: Upton és Fingleton, 1985;
Okabe és mtsai, 1992, 1994). Ugyanezt a Voronoi-diagrammot kapjuk az ún.
szimultán izotróp növekedési folyamat eredményeképpen, ha feltesszük, hogy
pontszerő propagulumokat (pl. növényi magvakat) helyezünk ki a síkban, s azok
idıben szimultán, térben izotróp módon, azonos sebességgel növekedésnek
indulnak. A növekedés kezdetén az egyedek kör alakú területeket foglalnak el,
késıbb azonban a növekedés megáll ott és akkor, ahol és amikor két (vagy több)
növekvı egyed érintkezésbe kerül egymással. Elegendı idı elteltével az egyedek a
kiindulási propagulumeloszláshoz rendelt egyszerő Voronoi-diagramm poligonjait
foglalják el. A szomszédsági relációk kizárólag a propagulumok kezdeti pozíciói
által meghatározottak: semmilyen a priori, önkényes kritérium nem szabja meg a
szomszédok számát, az egyedi „territóriumok” méretét és alakját. Megmutatható,
hogy random propagulummintázat esetén a szomszédok várható száma 6, de ettıl a
konkrét mintázat függvényében jelentıs eltérések mutatkozhatnak.
A fentiekbıl nyilvánvaló, hogy az ökológus a Voronoi-diagrammokat
elsısorban területfoglalásos, kompetitív szituációk modellezésében használhatja,
annak feltevésével, hogy az egyedek nem, ill. csak korlátozott mértékben képesek
helyváltoztatásra. Mindez többé-kevésbé teljesül a szárazföldi növénypopulációk
és -társulások, benthális állatközösségek nagy részére, de bizonyos megkötésekkel
általánosítható pl. territoriális madárpopulációkra is. Az egyszerő Voronoi-mozaik
modellt korai, mezıgazdasági szempontok által motivált növényökológiai
alkalmazásai óta (Mead, 1966,1967, 1971) sikerrel használják állományok
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performanciájának (pl.: biomasszagyarapodás, reproduktív siker, halálozási ráta)
becslésére (pl.: Fischer és Miles, 1973; Mack és Harper, 1977; Liddle és mtsai,
1982; Kenkel és mtsai, 1988; Aguilera és Lauenroth, 1993) az állomány
egyedmintázatához rendelhetı Voronoi-poligonok méret- és alakparamétereinek
eloszlásai alapján. Mithen és mtsai (1984) szintén az egyszerő Voronoi-mozaik
modell alapján vezették le az önritkulási szabály egy lokális változatát. Ezek az
alkalmazások valójában nem dinamikusak abban az értelemben, hogy csak
egyetlen idıpontbeli mintázati állapot és egy késıbbi abundancia-állapot, ill.
demográfiai performancia között keresnek összefüggést statisztikai módszerekkel.
Minden értelemben dinamikus, de még mindig az egyszerő Voronoi-diagrammot
alkalmazó modell viszont Tanemura és Hasegawa (1980) territórium-beállítási
szimulációja, amely jó közelítéssel állította elı egy bölcsıszájú sügérfaj
territórium-mintázatát random kezdımintázatból, az egyedi pozícióknak a
megfelelı Voronoi-poligonok centroidja felé történı szukcesszív eltolásaival.
Az egyszerő Voronoi-mozaik modellek alapvetıen egyfajosak, sıt a fajon
belül feltételezik - a térbeli pozíciótól eltekintve - minden i-állapot azonosságát
minden egyedre. A modell-osztály többfajos kiterjesztésének kézenfekvı módja a
poligonok határait kijelölı távolságmértéket, illetve pl. a szimultán izotróp
növekedési folyamatban a növekedés kezdetének idıpontját és/vagy sebességét
fajtól függı módon súlyozni (Czárán, 1998). Így lehetıvé válik realisztikusabb
többfajos, aszinkron mintázatképzıdési folyamatok szimulációja, esetleg a
szimulált mintázatok terep- vagy laboratóriumi adatokkal történı összevetése. A
súlyozott Voronoi-diagrammok ökológiai alkalmazása - vélhetıleg elsısorban a
módszer algoritmikus bonyolultsága miatt - egyelıre várat magára, pedig az ehhez
szükséges legfontosabb algoritmusok már elérhetık (Okabe és mtsai, 1992).
Távolság-modellek
A parkettázási modellek részben arra a feltevésre épülnek, hogy a
topográfiai tér, és azzal együtt minden térben allokált forrás felosztása osztályozásjellegő, azaz a térnek minden egyes pontja a forrásaival együtt egy és csak egy
egyed számára elérhetı. Ez egyrészt azt jelenti, hogy az egyedsőrőség mindenütt
elegendıen nagy: a tér teljesen kitöltött; másrészt azt, hogy a kölcsönhatás kizáró
jellegő: az egyedi „érdekszférák” nem fedıdnek át. Egyes territoriális állatok
esetében ezek a feltevések jó közelítéssel igazak, de pl. a legtöbb
növénytársulásban elıfordulhatnak kitöltetlen térszakaszok, ill. a szomszédos
egyedek gyökérzete vagy lombkoronája olykor szinte szétválaszthatatlanul
összefonódhat. Bár a korábban idézett experimentális eredmények többsége azt
mutatja, hogy egyes esetekben a Voronoi-modell feltevéseitıl való eltérések
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ellenére a performancia variációjának nagy része jól magyarázható a Voronoipoligonok paramétereivel szaturált állományokban, ezt a modell-típust
semmiképpen nem lehet pl. kis egyedsőrőségő szituációk vizsgálatára használni.
Problémákat okozhat az is, hogy a mozaik térfelosztás szabályai szerint egyes
növényegyedek „territóriuma” extrém mértékben elnyújtott alakú vagy erısen
excentrikus lehet a szomszédság mintázatának függvényében, amit az adott
növényfaj egyedei esetleg anatómiailag képtelenek lennének megvalósítani: a
növények geometriai plaszticitása véges.
A Voronoi-modellek ezen korlátaitól jórészt mentes az a modell-osztály,
amelyben a kölcsönhatás erıssége két egyed között közvetlenül és explicit módon
függ a topográfiai távolságuktól. A távolság-modellek alapvetıen három típusba
sorolhatók a szomszédság-definícióik szerint, azaz attól függıen, hogy milyen
formában veszik figyelembe a kölcsönhatás távolságfüggését. A rögzített sugarú
szomszédság (fixed radius neighbourhood; FRN) modellek a fokális egyed körül
adott (fajtól, korcsoporttól vagy bármely más i-állapot-változótól függı) sugarú
körben található minden egyedet a szomszédsághoz tartozónak tekintenek. A
fokális egyed performanciája (általában: túlélési és/vagy reprodukciós esélye) a
szomszédság összetételének - az ott található egyedek számának, faji
hovatartozásának, életkorának stb. - a függvénye. Pacala és Silander (1985), majd
Pacala (1986a, b; 1987) publikálta ebben a modelltípusban a legrészletesebb,
terepkísérleti eredményeken alapuló szimulációkat és - részben - a szimulációk
analitikusan kezelhetı mean-field közelítéseit. A modellek egy- és többfajos, egyés többkorcsoportos változatban is léteznek.
A mozaik térfelosztásos modellekhez hasonlóan az FRN modellek is
alkalmasak konkrét terep- vagy kísérleti adatokkal történı paraméterezésre: a
túlélési valószínőségek és a fekunditások lokális denzitásfüggése pl. egyéves
növényfajokra az állomány ponttérképe alapján egyetlen generáció alatt, nagyon
egyszerően mérhetı, az összefüggés pedig regressziós módszerekkel
kvantifikálható. Pacala és Silander (1985) Arabidopsis-adatai pl. jó közelítéssel
exponenciális fekunditás-csökkenést jósolnak a lokális (szomszédságon belüli)
denzitás növekedésével (4. ábra). Elvileg hasonló prediktor-függvények állíthatók
elı többfajos esetben is, de a módszer ilyen kiterjesztésének gyakorlati korlátja,
hogy minden újabb faj növeli a prediktorfüggvények dimenziószámát, ezért a
probléma 2-3 populációnál nagyobb rendszerekben gyakorlatilag kezelhetetlen.
Az FRN modellekben az egyed-egyed kölcsönhatások intenzitása a
távolsággal lépcsıfüggvény szerint változik: a szomszédság sugarán belüli
egyedek hatása a konkrét távolságtól független, a szomszédsági sugáron kívülieké
pedig nulla. Elvileg ezt nem szükségszerő kikötni, de minden, a konkrét térbeli
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konstelláció részleteit figyelembe vevı feltevés sokat ront a helyzeten analitikus,
numerikus és praktikus kezelhetıség szempontjából egyaránt. A probléma mélyebb
oka itt is az, hogy az i-állapotok számának növelése a prediktor-függvények
dimenzionalitását növeli.
Sem a fajok száma, sem a konkrét térbeli elrendezés figyelembevétele nem
limitálja viszont ilyen mértékben a „befolyási övezet” (zone of influence: ZOI)
modellek alkalmazhatóságát (Hara, 1988). A ZOI-modellezés módszerének alapja,
hogy a fokális egyedre a szomszédos egyedek hatását külön-külön számítjuk, majd
azok együttes nettó hatását az egyedi hatásokból az adott helyzetre definiált
kollíziós szabály alkalmazásával vezetjük le. Az egyedi hatások természetesen
távolságfüggık, erısségük rendszerint monoton csökken a távolsággal. A
modelltípus neve a távolságfüggés konkrét módjára utal: feltesszük, hogy minden
egyed faji, korcsoportbeli stb. hovatartozásától függı sugarú körben („befolyási
övezetben”) képes a környezetének valamely releváns tulajdonságát - pl. egy
fontos forrástényezı mennyiségét - megváltoztatni. Két egyed között kölcsönhatás
lép fel, ha a befolyási övezeteik átfedıdnek; a fokális egyed relatív performanciája
(túlélési esélye, fekunditása) saját ZOI-jának relatív lefedettségétıl függ,
kompetitív esetben pl. a ... ábrán látható, vagy ahhoz hasonló módon. A kollíziós
szabály a legegyszerőbb esetben az egyedi hatások függetlenségét írja elı; ekkor
az egyedi lefedések által meghatározott performanciák szorzata adja a fokális
egyed performanciáját, de más (pl. szinergisztikus) kollíziós szabályok is
definiálhatók.
A fenti elvek alapján felépített ZOI-kompetíciós modell (Czárán, 1985)
segítségével Czárán és Bartha (1989) egy viszonylag fajszegény ruderális társulás
primer szukcesszióját szimulálta. A modell demográfiai és a kölcsönhatási
paramétereit részben szakirodalmi adatokkal, részben durva becslésekkel
specifikálva a terepen megvalósult és a szimulált egyedszám-trajektóriumok
kvalitatív értelemben hasonlónak mutatkoztak (5. ábra). Ez természetesen nem
bizonyítja, de megerısíti azt a sejtésünket, hogy a primer szukcessziós folyamat
vizsgált szakaszában a modellben definiált térbeli kompetíciós és lokális
diszperziós mechanizmus vezérelte a társulás dinamikáját.
A távolság-modellek harmadik típusa lényegileg a ZOI modellek logikáját
követi, de a kölcsönhatásokat már nem közvetlenül az egyedek között definiálja:
explicit módon épít arra a tényre, hogy a kompetícióban álló egyedek ténylegesen a
lokális környezet megváltoztatásával hatnak egymásra: a biotikus hatást abiotikus
környezeti tényezık közvetítik. A fizikai (elektromágneses, gravitációs stb.)
mezık analógiájára Wu és mtsai (1985) bevezetik az ökológiai mezı fogalmát,
lényegében a következı gondolatmenet alapján: A tér minden pontjában elvileg
18

mérhetı a miliı-változók értéke (pl. a felvehetı víz mennyisége, a
fotoszintetikusan aktív fény intenzitása, az oldott tápanyagok koncentrációja), amit
a jelenlévı egyedek megváltoztatnak (6. ábra). Ezáltal természetesen megváltozik
a tér adott szakaszán a többi egyed potenciális performanciája, fajtól, korcsoporttól
stb. függıen: az egyedek jelenléte módosítja az ökológiai mezı szerkezetét,
ahogyan egy töltéssel bíró részecske jelenléte is megváltoztatja az elektromágneses
mezı szerkezetét. Ugyanazon ökológiai mezı más-más szerkezető a különbözı
fajokhoz (ill. általánosabban: különbözı i-állapotokhoz) tartozó egyedek számára,
ezért célszerő minden szóbajövı fajra (i-állapotra) külön kiszámítani a
hozzátartozó „ökológiai interferencia-mezıt” az állomány aktuális egyedmintázata
alapján (.... ábra), és a faj performanciáját ennek alapján jósolni. Az interferenciamezı az adott fajhoz (i-állapothoz) tartozó egyedek potenciális performanciájából
származtatható (a részleteket ld.: Walker et al., 1989)
Az „ökológiai mezı” modellek elsısorban abban különböznek a ZOI
modellektıl, hogy a kölcsönhatásokat nem a populációdinamikai fenomenológia,
hanem a környezeti kényszerfeltételek szintjén jelenítik meg. Ez nyilván a
fenomenologikus modelleknél realisztikusabb közelítéseket tenne lehetıvé, ha a
módszer megfelelıen nagy téridı-skálán, viszonylag nagy faj- és egyedszámokkal
is mőködne. Ez egyelıre részben technikai, részben paraméterezési problémák
miatt nem lehetséges: a modell túl sok nehezen vagy egyáltalán nem mérhetı
ökológiai és fiziológiai paramétert használ input adatként, és a jelenleg használatos
számítógépeken nagyon nagy a futásideje. Ezért egyelıre inkább a stratégiai
modellezésben, elméleti problémák vizsgálatára használható, fiktív
paraméterekkel.

Hely-orientált és egyed-orientált modellezés
Módszertani szempontból lényeges a különbség a sejtautomaták és a
kölcsönható részecskerendszerek, valamint a mozaik térfelosztásos és a távolságmodellek között legalább két tekintetben: a) a CA és IPS modellek térben
diszkrétek, a másik kettı térben folytonos; b) a CA és az IPS modellek igazi
kölcsönható objektuma a diszkrét térbeli elem (site) ilyen elemek egy hálózatán
belül, a mozaik-térfelosztás modellekben és a távolság-modellekben viszont
mindig az egyed áll a kölcsönhatások fókuszában. Ez utóbbi különbség alapvetı
jelentıségő a modellezés szemléletét tekintve: a sejtautomaták és a kölcsönható
részecskerendszerek esetében az i-állapotokat a lokalitáshoz rendeljük, és csak
kivételesen azonosítjuk a helyet az ott élı egyeddel. Szigorúan véve tehát a
“részecskerendszer” elnevezés itt félrevezetı: az IPS modellek ökológiai
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alkalmazásai nem részecskék (itt: egyedek) hanem térbeli elemek kölcsönhatásain
alapulnak. A sejtautomaták és az IPS modellek i-állapot-változói lehetnek olyan
tulajdonságok, amelyek semmilyen módon nem alkalmazhatók egyedekre; ilyen
lehet pl. a lokális fajkombináció, amely metapopulációs modellek sejtautomataváltozataiban fordul elı. Ha a hely-egyed megfeleltetés történetesen egyértelmő is
egy adott idıpontban, sok modelltípusban elıfordul, hogy ez a megfeleltetés is más
lesz egyik generációról a másikra. Ilyen eset pl. az, amikor az egyedek helyet
változtathatnak; ekkor egyszerre két lokalitás i-állapota is megváltozik: azé,
ahonnan az egyed indult, és azé, ahová érkezik (pl.: DeRoos és mtsai, 1991).
Lehetséges az is, hogy egyetlen egyed egyszerre több lokális elemet elfoglal - ez a
helyzet a növények klonális növekedésének sok modelljében (pl. Ford, 1987;
Oborny, 1994a, b). Végsı soron tehát a hely-egyed megfeleltetés térben és idıben
egyaránt változó lehet. Mivel a kényszer-függvények a lokalitások i-állapotaira
vonatkoznak, a sejtautomaták és a kölcsönható részecskerendszerek hely-alapú
(site-based) szomszédság-modellek.
A mozaik térfelosztásos és a távolság-modellek diszkrét objektumokat
(egyedeket) folytonos térbe helyeznek; a kölcsönhatásokat az objektumok, nem a
helyek között definiálják. Ebbıl a szempontból speciális helyzetőek az ökológiai
mezı-modellek, amennyiben az objektumok közötti kölcsönhatást a folytonos
térhez rendelt „interferencia-mezık” közvetítik - utóbbiakat azonban az állomány
egyedmintázata generálja. A kényszer-függvényeket minden esetben az egyedi
attribútumokkal meghatározott i-állapotokon értelmezzük, ezért a mozaik
térfelosztásos és a távolság-modellek egyed-alapú (individual-based)
szomszédság-modellek.
Hogy adott ökológiai probléma megoldásában a hely- vagy az egyedorientált modellezés járhat-e több sikerrel, természetesen a probléma jellegétıl
függ, tehát minden esetben konkrét mérlegelés tárgya. Általános elvként érdemes
szem elıtt tartani azt, hogy ha a kérdés viszonylag nagy téridı-skálán
fogalmazódik meg, akkor a hely-alapú modellek használata kézenfekvıbb.
Elméleti jellegő (stratégiai) problémák megoldására azokat a modell-típusokat
érdemes használni, amelyek nem igénylik nagyon sok i-állapot specifikálását - a
sejtautomaták, a kölcsönható részecskerendszerek és a mozaik térfelosztásmodellek pl. ilyenek, de egy- vagy kétfajos esetben nagyon jól használhatók a
rögzített sugarú szomszédság-modellek is. Kis téridı-skálájú, konkrét
experimentális vagy terep-eredményhez kötıdı (taktikai) modellezésre
„természetük szerint” legalkalmasabbak a mozaik térfelosztásos, a ZOI és az
ökológiai mezı-modellek - de persze a többi modelltípus taktikai jellegő
alkalmazására is van példa bıven.
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***
Alexander Watt intuíciója a szupraindividuális organizáció szerkezeti (mintázati)
és dinamikai aspektusainak szoros kapcsolatáról mára modellek és empirikus
eredmények sokaságát motiválta nagyon különbözı tér- és idıskálákon, az efemer
mikrohabitatok dinamikájától az evolúciós idıléptékő biogeográfiai folyamatokig.
A téridı-modellek módszertani értelemben vett diverzitása az empirikus
megfigyelések nyomán felmerült elméleti problémák sokszínőségét tükrözi, és a
szünbiológia történetileg különálló, de tartalmilag összetartozó kutatási területei
között legalább részben járható hidakat ver.
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