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Fairy shrimp Branchinecta (Anostraca; Crustacea) in the soda 
pans of the Neusiedlersee – Seewinkel National Park 

Branchinecta tócsarákok (Anostraca; Crustacea) a Neusiedlersee – Seewinkel 
Nemzeti Parkban 

Branchinecta Feenkrebse (Anostraca; Crustcea) in den Salzlaken des 
Nationalparks Neusiedler See - Seewinkel 

DUNJA LUKIĆ 1 , 2 , ROBERT PTACNIK1, CSABA F VAD1, 3 , ZSÓFIA 

HORVÁTH1,2 

There are around 30 soda pans remaining in the Lake Neusiedl – Seewinkel 
National Park to the present day. Their conservation and restoration represent 
an essential objective in the region as they deliver a number of important 
ecosystems services, including the provision of resting and feeding sites for 
migratory waterbirds. One of the main food types for the waterbirds in spring 
are fairy shrimps inhabiting the soda pans, with two congeneric species from the 
Branchinecta genus – B. orientalis and B. ferox – being the most common. At the 
same time, by ingesting fairy shrimps together with their eggs, the migratory 
waterbirds are potentially important dispersing vectors for the fairy shrimps. 
Over the last four years, we studied the ecology of Branchinecta fairy shrimps in 
the Seewinkel soda pans encompassing two main aims: 1) understanding the 
local trophic role of fairy shrimps in these unique food webs and 2) revealing 
connections among soda pans through the phylogeography of fairy shrimps. 

In the spring communities of soda pans, fairy shrimps are often the largest 
invertebrates and appear at high densities. This implies an important role in the 
food webs. Our trophic study was divided in two parts, where we first reveraled 
the feeding spectrum of Branchinecta orientalis. Here, we found that they are 
omnivores, feeding on both phyto- and zooplankton. Second, we aimed to reveal 
the possible role of inorganic turbidity on the local trophic relationships. Our 
results showed that turbidity had a direct effect on the feeding of fairy shrimps, 
causing shifts from more herbivorous diet in the clear waters to predominantly 
carnivourous feeding in the turbid waters. 

The Branchinecta fairy shrimps have a wide and at the same time, disjunct 
distribution in the Palearctic. They exhibit the highest number of populations in 
Central Europe, especially in the Seewinkel region. In our study encompassing 
several samples accross the Palearctic, we found that the highest genotype 
diversity in B. orientalis was on the Pannonian Plain, including Seewinkel. Here, 

 
1 WasserCluster Lunz, A-3293 Lunz am See, Dr. Carl Kupelwieser Promenade 5. 
2 University of Innsbruck, Research Department for Limnology, Mondsee, Austria 
3 Balaton Limnological Institute, Centre for Ecological Research, Tihany, Hungary 
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the high density and proximity of suitable habitats help maintaining their genetic 
diversity. On a larger scale, there are implications for the crucial role of migratory 
birds in their dispersal as the genetic distance is generally low between 
populations on the main migratory routes of waterbirds. 

Our results also revealed the general speciation history of the two 
Branchinecta species – B. ferox and B. orientalis. They probably differentiated 
during the Pleistocene glaciations surviving in geographically distant refugia, 
one of which has likely been on the Pannonian Plain in the case of B. orientalis. 
The present global distribution of the two species partly overlaps, most 
frequently in the soda pans of the Pannonian Plain. This region hence not only 
had an important role by providing refugia for B. orientalis during the ice age, 
but is also an important hot spot in the present, which highlights the role of soda 
pans for the long-term conservation of these species. 

 
 

A Neusiedlersee – Seewinkel Nemzeti Park területén napjainkra mindössze 
nagyjából 30 szikes tó maradt fenn. Ezek megőrzése és helyreállítása kiemelten 
fontos a régióban, mivel ezek az élőhelyek számos lényeges ökoszisztéma-
szolgáltatást nyújtanak, így például táplálkozó- és élőhelyként szolgálnak a 
vándorló vízimadarak számára. Tavasszal a szikes tavakban a vízimadarak 
számára az egyik legfontosabb állati eredetű táplálékot a tócsarákok jelentik, 
ezen belül is a Branchinecta nemzetség két faja, a B. orientalis (keleti tócsarák) 
és a B. ferox (széki tócsarák). Ugyanakkor a vándormadarak is fontos szerepet 
töltenek be a tócsarákok terjesztésében, amikor a rákokkal együtt azok petéit is 
elfogyasztják. Az elmúlt négy évben ökológiai vizsgálatokat végeztünk a 
fertőzugi szikes tavakban előforduló Branchinecta tócsarákok kapcsán az alábbi 
két fő céllal: 1) megismerni azok táplálkozási kapcsolatait és a szikes tavak 
különleges táplálékhálózatában betöltött szerepét, és 2) feltárni a szikes tavak 
közti összeköttetéseket a tócsarákok filogeográfiai mintázatainak segítségével. 

A szikes tavak tavaszi közösségeiben a tócsarákok gyakran a leggyakoribb és 
legnagyobb gerinctelen táplálékforrást jelentik. Ez már önmagában is jelzi, hogy 
a táplálékhálózatban is fontos szerepük lehet. Munkánk során először 
megvizsgáltuk a Branchinecta orientalis táplálékösszetételét. Ezek a tócsarákok 
mindenevőnek bizonyultak, amelyek a fito- és zooplanktont egyaránt 
fogyasztják. Ezután megvizsgáltuk a tavak zavarosságának lehetséges szerepét a 
táplálkozási kapcsolatok alakításában. Eredményeink szerint ennek közvetlen 
hatása van a tócsarákok táplálkozására, amelyek az átlátszóbb tavakban inkább 
növényevők, míg a zavarosabb szikes tavakban elsősorban ragadozók. 

A Branchinecta fajok a Palearktiszban széles körben elterjedtek, ugyanakkor 
diszjunkt, foltos elterjedési mintázatot mutatnak. A legtöbb helyi populáció 
Közép-Európában, elsősorban a Fertőzugban található. Kutatásunk során, 
amelybe számos, a Palearktisz más régióból származó tócsarák-mintát is 
bevontunk, a B. orientalis legmagasabb genotípus-diverzitását a Kárpát-
medencében találtuk, amelybe a fertőzugi populációk is tartoztak. Ebben 
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valószínűleg szerepet játszik a tócsarákok számára megfelelő élőhelyek nagy 
száma és közelsége a régióban. Nagyobb térskálán láthatóvá vált a 
vándormadarak szerepe, ugyanis a fő vándorlási útvonalak mentén található 
élőhelyek között alacsonyabbak voltak a genetikai különbségek, jelezve a 
madarak diszperziós szerepét. 

Munkánk feltárta a két Branchinecta faj, a B. ferox és B. orientalis általános 
fajképződési történetét is. Ez a két faj nagy valószínűséggel a pleisztocén 
eljegesedés során vált szét, amikor is a jégkorszakot különböző refúgiumokban 
vészelték át. A B. orientalis esetén egy refúgium nagy valószínűséggel a Kárpát-
medencében lehetett. A két faj jelenlegi globális elterjedése csak részben fed át, 
azonban ezt az átfedést nagyrészt a Kárpát-medencei szikes tavaknak 
köszönhetik. Így ez a régió nem csak korábban, a jégkorszak során szolgáltatott 
fontos refúgiumot a B. orientalis számára, hanem a mai napig fontos élőhelye 
mindkét fajnak, amely kiemeli a térség természetvédelmi fontosságát ezen fajok 
hosszú távú megőrzése szempontjából. 

 
Ungefähr 30 Salzlacken sind im Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel bis 

dato erhalten geblieben. Ihre Bewahrung und Wiederherstellung sind eine 
Priorität der Region, da sie eine Reihe an wichtigen Ökosystemdienstleistungen 
darbieten, darunter die Bereitstellung von Rast- und Nahrungsstätten für 
wandernde Wasservögel. Einer der Hauptnahrungsquellen der Wasservögel im 
Frühjahr sind Feenkrebse der Salzlacken, die häufigsten unter ihnen zwei Arten 
der Genus Branchinecta – B. orientalis und B. ferox. Zugleich sind die 
wandernden Wasservögel, durch die Aufnahme der Feenkrebse samt ihren Eiern, 
wichtige potenzielle Verbreitungsvektoren für Feenkrebse. Über die letzten vier 
Jahre haben wir die Ökologie der Branchinecta Feenkrebse in den Salzlacken des 
Seewinkels mit zwei Hauptzielen studiert: 1) die lokale trophische Rolle der 
Feenkrebsen in diesen einzigartigen Nahrungsnetzen zu verstehen und 2) 
Vernetzungen zwischen Salzlacken durch die Phylogeographie der Feenkrebse zu 
enthüllen. 

Feenkrebse sind in den Frühjahrsgemeinschaften der Salzlacken oft die 
größten Invertebraten und erscheinen in hohen Dichten. Dies deutet auf eine 
wichtige Rolle in den Nahrungsnetzen hin. Unsere trophische Studie wurde in 
zwei Teile unterteilt, und erstens identifizierten wir das Nahrungsspektrum von 
Branchinecta orientalis. Sie entpuppten sich als Allesfresser, die sowohl an 
Phytoplankton als auch Zooplankton fressen. Zweitens versuchten wir die 
mögliche Rolle von anorganischer Trübung auf lokale trophische Beziehungen zu 
enthüllen. Unsere Ergebnisse ergaben, dass Trübung eine direkte Wirkung auf 
die Nahrungsaufnahme der Feenkrebse hatte, mit einer Verschiebung der eher 
pflanzlichen Ernährung im klaren Wasser zum Fleischfressercharakter im trüben 
Wasser. 

Die Verbreitung der Branchinecta Feenkrebse in der Palearktis ist weit, 
zugleich aber disjunkt. Die meisten Populationen finden wir in Mitteleuropa, 
insbesondere im Seewinkel. In unserer Studie, die mehrere Proben über die 
Palearktis umfasste, fanden wir, dass B. orientalis die höchste Diversität an 
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Genotypen im Karpatenbecken erreichte, den Seewinkel mit einbegriffen. Hier 
tragen die hohe Dichte und Nähe der geeigneten Habitate dazu bei, die 
genetische Vielfalt zu bewahren. In einem größeren Maßstab lassen die 
Ergebnisse auf eine Schlüsselrolle der Zugvögel in ihrer Verbreitung schließen, 
da der genetische Abstand zwischen Populationen entlang der Hauptzugrouten 
für Wasservögel im Allgemeinen gering ist. 

Unsere Ergebnisse enthüllten auch die allgemeine Entstehungsgeschichte der 
zwei Branchinecta-Arten – B. ferox und B. orientalis. Sie Sie trennten sich 
wahrscheinlich während der Pleistozäne, wobei sie in geographisch entfernten 
Refugien überlebten, wovon eines, im Fall von B. orientalis wahrscheinlich im 
Karpatenbecken lag. Die gegenwärtige globale Verbreitung der zwei Arten 
überlappt sich nur teilweise, zumeist in den Salzlacken des Karpatenbeckens. 
Diese Region erfüllte daher nicht nur eine wichtige Rolle als Refugium für 
B. orientalis während der Eiszeit, sondern ist auch ein wichtiger Hot Spot in der 
Gegenwart, was die Rolle der Salzlacken für die langfristige Erhaltung dieser 
Arten unterstreicht. 


