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Miért szükséges tanulmányozni a rovarokat? 

A rovarok a Föld domináns élőlény csoportját alkotják, mind 
sokféleségük, mind ökológiai szerepük alapján (az összes leírt 
faj több mint 50%-a rovar)! 
 
A rovarok faji szintű sokfélesége: 
• valamivel több mint egymillió leírt fajuk ismert  
• sorra írnak le addig ténylegesen ismeretlen fajokat 
• pontos számuk ismeretlen, mert egyes fajokat többször is 

leírtak, mint új fajt (szinonímiák)  
• kipusztuló fajaik is vannak 
 



Miért szükséges tanulmányozni a rovarokat? 

ÖT ROVARREND KIEMELKEDIK A FAJGAZDAGSÁG TEKINTETÉBEN:  
 
• A bogarak (Coleoptera), kétszárnyúak (Diptera), hártyásszárnyúak 

(Hymenoptera), lepkék (Lepidoptera) és a félfedelesszárnyúak  
(Hemiptera). 
 

• A bogarak az összes leírt rovarfaj 40%-át teszik ki 
közel 400 000 fajjal. 

• a Hymenoptera rend közel 130 000 leírt fajt  
• a Diptera rend 125 000 fajt  
• a Lepidoptera rend 175 000 fajt    
• a Heteroptera rend 95 000 fajt 
• az Orthoptera (egyenesszárnyúak) rend 20 000 fajt számlál 



Miért szükséges tanulmányozni a rovarokat? 

COLEOPTERA  
400 000 

HYMENOPTERA 
130 000 

LEPIDOPTERA  
175 000 

HEMIPTERA  
80 000 

ORTHOPTERA  
20 000 

A ROVAROK FAJI SZINTŰ SOKFÉLESÉGE  



Miért szükséges tanulmányozni a rovarokat? 
A rovarok becsült faji szintű sokfélesége: 
•Tekintve a roppant fajszámukat térben és időben, gyakran szinte 
lehetetlen még egy kisebb élettér valamennyi rovarfaját is 
megszámlálni és feljegyezni (kivéve az egészen kis élettereket, például egy 

virágcserép talaja). 
 

•A teljes fajszámot csak becslési módszerekkel lehet közelítőleg 
megállapítani. 
•Ezek a becslések végeredménye meglehetősen eltérő, a néhány 
milliótól egészen 80 millióig terjednek.  
•Ezek egyaránt figyelembe veszik egy adott csoport fajszámát egy 
másik csoportéhoz viszonyítva, vagy hierarchikus skálázást 
használva indulnak ki a kisebb fajszámú csoport felől a jóval 
népesebb csoport felé haladva vagy az adott testmérethez tartozó 
fajok számának alakulása alapján becslik a teljes fajszámot.  



Miért szükséges tanulmányozni a rovarokat? 

 A rovarok sikerének főbb okai: 
•kis testméret és speciális külső váz 
• fejlett szintű érzékelés, kifinomult érző-, mozgató- és  

neurohormonális rendszer, amely inkább hasonlít a 
gerincesekéhez, mint egyéb gerinctelenekéhez 
•egymást gyorsan váltó nemzedékeikben lejátszódó 

genetikai változások révén gyorsan és hatékonyan 
tudnak alkalmazkodni (klímaváltozás, egyoldalú 
rovarölő szer használat)  



Az ábrán ábrázolt egyes 
élőlény csoportok nagysága 
arányos a csoportból eddig 
leírt fajok számával  
(Wheeler 1990) 

A rovarok fajgazdagsága 

1 Prokarioták 

2 Gombák 

3 Algák 

4 Növények 

5 Protozoák 

6 Szivacsok 

7 Csalánzók 

8 Laposférgek 

9 Fonálférgek 

10 Gyűrűsférgek 

 

 11 Puhatestűek 

12 Tüskésbőrűek 

13 ROVAROK 
14 Nem rovar ízeltlábúak 

15 Halak 

16 Kétéltűek 

17 Hüllők 

18 Madarak 

19 Emlősök 



A rovarok fajgazdagsága 

Emlősök 0% 

Madarak 1% 

Hüllők 
1% 

Kétéltűek 0% 

Halak 2% 

Rovarok 69% 

Pókok, skorpiók 7% 

Puhatestűek 6% 

Rákok 3% 

Virágállatok 0% 

Egyéb 5% 

Virágos növények 0% 

Tobozterm
ők 0% Harasztok 1% 

Lombosmohák 1% 

Vörös -és zöldmoszatok 1% 

Zúzmók 
1% Gombák 2% 

Barnamoszatok 0% 

A leírt fajok megoszlása a főbb élőlény csoportokon belül  
(Liz Osborn Current Results Nexus, 2010) 



A rovarok fajgazdagsága 

A leírt fajok megoszlása az élőlényféleségek csoportjain belül  
(http://evolution.berkeley.edu/evosite/evo101/VIIB1bBeetles.shtml) 

Gerincesek 
1% 

Egyéb 
6% 

Bogarak 
22% 

Légyalkatúak 
9% 

Hártyásszárnyúak 
8% Lepkék 

7% 

Egyéb rovarok 
13% 

Növények, algák 
18% 

Gombák 
4% 

Egyéb gerinctelenek 
12% 

http://evolution.berkeley.edu/evosite/evo101/VIIB1bBeetles.shtml


Az ökológia egy fiatal tudományterület, ami 
csupán a 20. század fordulóján jelent meg és 
annak második felében teljesedett ki.  

1834 – 1919 

Ernst Heinrich Philipp August Haeckel, német 
biológus, természettudós, filozófus, fizikus, 
művész volt, aki több ezer új fajt írt le valamint 
számos új fogalmat, szakkifejezést vezetett be  
pl.: phylum, filogenezis  
 
ÖKOLÓGIA = a görög „οἶκος” „ház”  és a „λογία”, 
„valaminek a tanulmányozása” 

Mi az ökológia? 

 



A biológiai tudományokon belül megkülönböztetünk szünbiológiát, 
ami további két területre oszlik: szünfenobiológiára és ökológiára.  
 
SZÜNBIOLÓGIA: a biológiai együttlétezést vizsgáló tudomány 

•  Szünfenobiológia: az egyedek feletti szerveződési szinteken, 
a látható, tapasztalati úton megragadható, ún. fenetikai 
jelenségeket vizsgálja 
• részterületei: (florisztika, faunisztika, biogeográfia, cönológia, 

populációbiológia, populációdinamika), a látens, okozati jelenségek 
megértéséhez gyűjtenek alapadatokat  

 

• Ökológia: az egyedek feletti szerveződési szinteken 
tapasztalható jelenségek okaival foglalkozó tudomány 
• részterületei: populációökológia, közösségi ökológia, evolúciós ökológia, 

produkcióbiológia 

Mi az ökológia? 

 



AZ ÖKOLÓGIA MEGFOGALMAZÁSA 
• Centrális referencia 
• Vizsgálati alapegység: a populáció 
Def.: Egy alkalmasan megadott bióta egy eleme. 
• Centrális hipotézis (CH) 
Bárhol, bármikor bármilyen populáció bármilyen mennyiségben 
megtalálható a természetben. 
• Centrális probléma 

 

CH milyen mértékben és miért hamis? 
 
 
 

 
SZÜNBIOLÓGIA 

Mi az ökológia? 

 



Az ökológia definíciója: 
„A biológiához, azon belül is az egyedfeletti (szupraindividuális) 
szerveződési szintekkel foglalkozó szünbiológiához tartozó tudomány. 
Tárgya a populációkra és populáció-kollektívumokra hatást gyakorló 
„ökológiai-környezeti” és az ezeket a hatásokat fogadó és ezekre 
reagáló „ökológiai-tűrőképességi” tényezők közvetlen összekapcsolt-
ságának (komplementaritásának) vizsgálata.  
Feladata azoknak a limitálással irányított (szabályozott és vezérelt) 
jelenségeknek és folyamatoknak a kutatása, amelyek a populációk és 
közösségeik tér-időbeli mennyiségi eloszlását és viselkedését 
ténylegesen okozzák. Az ökológia tehát egy élőlényközpontú 
tudomány, amely az élőlények ismerete nélkül nem művelhető.” 
(Juhász-Nagy Pál 1986) 
 

Mi az ökológia? 

 



Ökológia definíció: 
„Az ökológia élőlényközpontú tudomány, amely az 
egyedfeletti (szupraindividuális) organizációval 
foglalkozó szünbiológia része. Szorosan 
kapcsolódik a szünfenobiológiához, amely 
jelenségszinten, leíró jelleggel vizsgálja a szupra-
individuális szerveződési szinteket. Az ökológia 
ezen jelenségek okát, miértjét kutatja.” (Sáringer 
Gyula 1988) 

Mi az ökológia? 

 



EGYED (INDIVIDUUM): a biológiai szerveződés (organizáció) 
egysége, amely a másik egyedtől jól elhatárolható, különálló 
formában létezik, vagyis az élővilág szerkezeti és működési 
alapja. (Kivételt képeznek a polikormonális növényi állományok.) 

  
Egyed alatti (infraindividuális) szerveződési szintek: 

• szervrendszerek 

• szerv és szöveti szint  
 

• sejtszint  
 
 

• makromolekuláris szint 

A biológiai organizáció szintjei 

 

telepes szervezetek 

sejtkolóniák, polienergidás sejtek 

koacervátumszerű makromolekuláris 
rendszerek 



Egyed feletti (szupraindividuális) szerveződési szintek: 

A biológiai organizáció szintjei 

 



Az ökológia az alábbi kérdésekre keres választ: 
 

1. Miért él az élővilág adott eleme egy adott helyen, és miért 
hiányzik máshol, tehát mi szabja meg valamely faj 
elterjedési területét?  

2. Az elterjedési területen belül miért változik valamely faj 
egyedszáma térben és időben? Vagyis a külvilág mely 
tényezői és miként korlátozzák vagy segítik valamely faj 
szaporodását? 

3. Az ökológus nemcsak a fenti tényeket kutatja, hanem ennek 
okait is ki szeretné deríteni. Vagyis a jelenségből, azaz a 
fenetikai adatokból (van–nincs, sok–kevés) a jelenséget 
előidéző okokat szeretné megtudni. 
 

Mire keres a választ az ökológia? 



•A környezet – ökológiai értelemben – nem egyenlő a 
külvilággal!  
•A külvilágnak csak egyes elemei hatnak, azok, amelyek 
a belvilág megfelelő (fogadóképes) elemeire hathatnak.  
•Az állatokat körülvevő külvilág potenciálisan ható 
faktorai, közül az adott pillanatban nem biztos, hogy 
mindegyik ténylegesen hat is (egy nyugalmi állapotban 
lévő rovarra nincs hatással a megvilágítás hossza, csak 
akkor hatott rá, amikor a belvilág – egy meghatározott 
fejlődési stádium – erre a faktorra „érzékeny” volt) 

A külvilág potenciálisan ható tényezői 

 



Az állatokat körülvevő külvilág potenciálisan ható faktorai: 
   Élettelen (abiotikus) faktorok: 

• hőmérséklet 
• nedvesség 
• fény 
• közeg (talaj, víz, levegő) 

 
    Élő (biotikus) faktorok:  

• fajtársak (homotipikus hatások) 
• más fajhoz tartozó élőlények (heterotipikus hatások) 
• emberi tevékenységből eredő (antropogén) tényezők 

A külvilág potenciálisan ható tényezői 

 



Mi az ökológiai igény? 

 Ökológiai igény: öröklött tulajdonságok szabják meg, hogy a fajok milyen környezetben 
képesek fennmaradni. Egy adott fajra nézve a külvilág minden olyan tényezőjének, amely a 
belvilágban „fogadóképes” tényezővel áll hatásban, létezik olyan értéktartománya, ami a 
fejlődés és a szaporodás szempontjából a legkedvezőbb (optimum zóna, hőmérsékleti 
preferendum). Az ez alatti és feletti értékek kevésbé kedvezőek (alsó és felső pejusz, 
szuboptimum). Azokat a szélső értékeket, amelyeken túl az állatok szaporodása és fejlődése 
megszűnik, és előbb-utóbb el is pusztulnak, alsó ill. felső pesszimumnak nevezzük. 
 
 



• az optimum a faj ökológiai igényét fejezi ki 
• a két pesszimum a tűrőképesség (tolerancia) határait jelzi  
• a közöttük lévő tartomány a faj ökológiai rugalmassága (plaszticitás) vagy 

ökológiai amplitúdója 
 
Az élőlények csoportosítása tűrőképességük alapján: 
 Egy adott tényezőre 

• tágtűrésű (eurinök) 
• szűktűrésű (sztenök) (indikátor) 

 Több faktorral szemben 
• generalista 
• specialista 

• az egyes tényezőkkel szembeni tűrés mértéke szabja meg, hogy egy faj csak egy 
élőhelyen vagy több egymástól akár lényegesen eltérő élőhelyen is előfordul 
(sztenotop és euritop fajok) 
 

Mi az ökológiai igény? 

 



Hőmérséklet 

• a hőenergiával való gazdálkodás, illetve a külvilág 
hőmérsékletétől való függés szerint megkülönböztetünk 
változó testhőmérsékletű (poikilotherm) és az állandó 
testhőmérsékletű (homoiotherm) állatokat 

• az előbbiek erősebben függenek a környezeti 
hőmérséklettől (bár itt is van biz testhőmérséklet 
szabályozás, helioreguláció (melegkedvelő rovarok) és 
kemoreguláció (nagytestű éjjeli lepkék) 

• az alsó és felső pesszimum tartományokban irreverzibilis 
változások miatt, hideghalál, vagy hőhalál áll be 

Abiotikus tényezők 



Hőmérséklet 

• a téli minimum hőmérséklet megszabja egy faj északi irányú 
elterjedését      

• a mérsékelt égövi fajoknak mindig van olyan fejlődési alakjuk, 
ami képes elviselni a telet 

• a rovarok többsége esetén a letális magas hőmérséklet  
40-600C (az ölő hatás függ a behatás időtartamától) 

• képesek az állatok akklimatizálódni, ezáltal megváltoznak az 
elviselhető hőmérsékleti övezet határai (hozzájárul az éghajlat 
globális változása is) 

• az állatok tevékenysége is bizonyos hőmérsékleti 
tartományokban lehetséges (mozgás, repülés, táplálkozás, 
szaporodás) = hőmérsékleti preferendum 

Abiotikus tényezők 



Hőmérséklet 

Abiotikus tényezők 

• a rovarok fejlődési sebességét is döntően megszabja a hőmérséklet 
• az egyedfejlődés csak egy ún. fejlődési küszöb (biológiai nullpont) fölött mehet 

végbe 
• a hőmérséklet tehát csak a fejlődési küszöbhőmérséklet felett tekinthető 

hatásosnak, effektívnek a fejlődés megszabásában 
• a hőmérséklet és az egyedfejlődés sebessége közötti összefüggés: 
  

          C 
n =             , ahol   
         T-t0 

 

n = a fejlődési idő *nap+ 
T = mért hőmérséklet [°C ] 
t0 = fejlődési küszöb [°C ] 
C = termális állandó, fajra jellemző,  C = n (T- t0) a fejlődési küszöb fölötti napi 
effektív hőmérsékletek összege, vagy effektív hőösszeg [nap0C ] 



Hőmérséklet 

Abiotikus tényezők 

   

            fejlődési küszöb [°C ]  effektív hőösszeg [nap°C ] 
  
Cleonus punctiventris        8,0           1283 
Athalia rosae      10,0                           304 
Ostrinia nubilalis       9,0              711       
  
A különböző fejlődési alakok fejlődési küszöbe eltérő: 
   tojás     lárva     előbáb     báb     imágó           
Pieris brassicae                  9,0        7,0         7,0         8,0      16,0 
  
Mire használható az effektív hőösszeg? 
• fenológiai szakaszok megállapítására 
• nemzedékszám megállapítására többnemzedékes fajoknál 



Hőmérséklet 

Abiotikus tényezők 

Hány nemzedéke alakulhat ki a Ceratitis capitata-nak Magyarországon? 
Adatok:  
• fejlődési küszöb = 12,4 0C 
• egy nemzedék kifejlődéséhez szükséges effektív hőösszeg = 339 nap0C 
• a tömeges tojásrakástól a következő nemzedék tömeges tojásrakásáig 

szükséges effektív hőösszeg = 745 nap0C 
• Budapest környékén a sokévi átlag alapján számított évi effektív hőösszeg = 

1007 nap0C 
                                     1007 
a lehetséges évi nemzedékek száma:              = 2,97                 2 
                                    339  
                   1007  
tömegesen megjelenő nemzedékeinek lehetséges száma:              = 1,34          1 
                  745 
  



Hőmérséklet 

Abiotikus tényezők 

Az effektív hőösszeg sok esetben jól használható, de több tényező 
befolyásolja az alkalmazhatóságát: 
• optimum feletti hőmérsékleten nem gyorsul, hanem lassul a 

fejlődés, ahol már nem érvényes a termális állandó 
• a hőmérséklet ingadozás sok esetben lassítja vagy gyorsítja a 

fejlődést 
• a rovarok fejlődési sebessége nemcsak a hőmérséklet függvénye 
• a hőmérsékleti adatok nem pontosak (3 mérés átlagából napi 

középhőmérsékletet számolnak) 
• a szabály tehát nem általános érvényű, csak ott alkalmazható, 

ahol szabadföldi megfigyelések igazolják  



Nedvesség 

• a szárazföldön élő állatok esetén a levegő relatív páratartalmát, 
talajban élőknél a talaj nedvességtartalmát, növényi és egyéb 
anyagokban élőknél az adott közeg nedvességtartalmát használjuk 
a tényező jellemzésére 

• a rovarok esetén a normális élettevékenység alapvető feltétele, 
hogy testük víztartalma bizonyos határok között mozogjon, ez az 
élettani folyamatok által fenntartott egyensúly csak akkor 
őrződhet meg, ha a környezet nedvességtartalma ezt lehetővé 
teszi 

• nyilvánvaló, hogy egy adott fajnak meghatározott nedvesség-
igénye van 

 

Abiotikus tényezők 

 



Nedvesség 
• az optimumtól való eltéréseket egyes fajok jobban tűrik (eurihigr), 

mások kevésbé (sztenohigr)  
• a félsivatagi területről származó burgonyabogár teste 

víztartalmának 50%-os elvesztését is elviseli 

Abiotikus tényezők 

 

pl.: almamoly bábok izomortális (mortális izoterma) görbéi 
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Nedvesség 

• a nedvesség szintén befolyásolja az állatok viselkedését  
• a lenbolha telelésből hamarabb jön elő, ha a telelőhely 

víztartalma alacsony, ha eléri a 26%-ot, teljesen 
megakadályozza előjövetelüket  

• a drótférgek a nedves, átázott talajban lassan mozognak 
• a terrikol kártevők horizontális és vertikális mozgását 

nagyrészt a talaj nedvességtartalma befolyásolja 
• a burgonyabogárra nedves környezetben pozitív foto- és 

negatív geotaxis jellemző, száraz környezetben az előjelek 
megcserélődnek 

Abiotikus tényezők 

 



Nedvesség 

• a cseppfolyós víz is fontos, számos rovarfaj iszik 
• sok rovar tojásaiban az embrionális fejlődés csak akkor indul 

meg, ha a tojás vizet vesz fel (cserebogarak, repcedarázs) 
• pusztító hatású is lehet a cseppfolyós víz (a fiatal 

burgonyabogár lárvák akár 60%-os mortalitást szenvednek 
heves esőben), míg az imágók két hétig is kibírják vízben úszva 

• a fejlődési sebességet is befolyásolja a nedvesség, a 
hőmérséklettel együtt 

• befolyásolja más ízeltlábúak szaporodását is  
• a lisztatka szaporodásának kedvez, ha a liszt 

nedvességtartalma legalább 13%, ez alatt nem tud szaporodni 

Abiotikus tényezők 

 



Fény 

Abiotikus tényezők 

 

• a természetes élőhelyeken lévő energia szinte teljes 
mértékben a Nap sugárzásából származik, ez az energia 
biztosítja az életet a Földön (vannak olyan természetes élőlényközösségek 

is, amelyek csak kémiai energiára alapulnak) 
 

• sokféleképpen hat az állatokra, attól függően, milyen 
paraméterét vizsgáljuk: 

• intenzitása (erőssége) 
• iránya 
• hullámhossza (színe) 
• polarizációja 



Fény - fényerősség 

Abiotikus tényezők 

 

• az állatok fénytűrő képessége eltérő, általában csak az erős 
napfény hat károsan, míg a fény hiánya nem (talajüregekben 
vagy barlangokban élők erős fényben elpusztulnak az UV 
sugárzástól) 

• befolyásolja az állatok viselkedését (éjjeli (nokturnális), nappali 
(diurnális) állatok) pl.: az almamoly nappal fatörzsön, ágon 
mozdulatlanul pihen, alkonyatkor repül; a burgonya-bogár csak 
napfényben repül; a májusi cserebogár rajzása szürkületkor 
kezdődik (laborban, zárt térben a nap bármely szakában 
kiváltható ez a viselkedés a megvilágítás erősségének 
csökkentésével) = exogén ritmus 

• endogén ritmus (belső óra vezérli): keresztes szőlőmoly 



Fény – a fény iránya 

Abiotikus tényezők 

 

• fontos szerepet játszik a rovarok térbeli koordinációjában 
• a háziméh esetén, a kaptár és a napfény iránya, azaz a Nap 

elhelyezkedése egy egyenest alkot, ami a táplálékforrás 
irányába mutató egyenessel szöget zár be, ezt a szöget a 
sötét kaptárban a nehézségi erőre transzponálva egy belső 
óra segítségével, a Nap látszólagos elmozdulásának 
megfelelően képesek korrigálni 

• más rovaroknál (burgonyabogár) is megfigyelhető a fény 
irányának észlelése, elmozdulásuk iránya mindig azonos 
szöget zár be a Nap égen elfoglalt aktuális pozíciójával 



Fény – a fény iránya 

 
 
 
 
 
 

• a méhtánc irányának függőlegestől mért szöge 
megegyezik a táplálékforrás és a Nap által bezárt szöggel 

• a tánc időtartama a táplálékforrás és a méhkaptár közötti 
távolsággal arányos  

Abiotikus tényezők 

 



Fény – a fény iránya 

Abiotikus tényezők 

 

Fény által vezérelt helyzet, illetve helyváltoztató mozgások: 
• fototropizmus vagy heliotropizmus - a fényforrás (Nap) által 

befolyásolt helyzetváltozás 
• fototaxis - a fényforrás által indukált helyváltoztatás, ami lehet 

menekülés is 
• pozitív fototaxis (amerikai fehér medvelepke) negatív 

fototaxis (burgonyabogár telelni készülő imágói) 
• fotomenotaxis az a mozgást (haladási irányt), amikor a rovar a 

fényforrás felé igyekszik (fénycsapdák alkalmazásának 
lehetősége) 

• szkototaxisnak esetén az állat a fényforrás irányával ellenkező 
irányba, a sötétség felé mozdul el (májusi cserebogár nőstények 
az erdő sötét foltjai irányába repülnek tojásrakás előtt) 



Fény – a fény színe, hullámhossza 

Abiotikus tényezők 

 
• a különböző rendszertani egységekbe tartozó rovarok színlátása jelentősen 

eltér  
• a színekkel szembeni viselkedés különbözik fajonként, de eltérhet egy adott 

fajon belül is időben pl.: a levéltetvek kezdetben a kék színt részesítik 
előnyben, később a sárgát és a zöldet (a színek vonzó hatását színcsapdák 
formájában előrejelzési eszközként hasznosítjuk)  

• a méhek az ultraibolya tartomány egy részét is „látják”, azaz érzékelik. Az 
érzékelt UV-tartomány neve méhbíbor. A vörös tartományt viszont nem 
érzékelik. 



Fény - polarizáció 

•a fény elektromágneses hullám, amely adott feltételek 
függvényében hullámként, vagy részecskeként viselkedik 

• a fény polarizációja a fény hullámtermészetéből fakad, és 
egy meghatározott síkban történő rezgését jelenti, ami a 
légkörben lévő parányi fizikai részecskék következménye 

•a  rezgés iránya a Nap égbolton elfoglalt helyétől függ 
•számos társas életmódot folytató rovar képes a fény 

polarizációs síkjának érzékelésére, ami lehetővé teszi 
számukra a tájékozódást akkor is, amikor a fény iránya nem 
használható az orientációra (felhős időben) 

Abiotikus tényezők 

 



Fény - fotoperiódus 

• a világos (fotofázis) és a sötét szakaszok (szkotofázis) hossza egy 
napon belül 

• a mérsékelt égövben döntően befolyásolja sok rovarfaj fejlődését 
(ld. rovarok nyugalmi állapotai) 

• még alaktani változást is képes okozni néhány fajnál pl.: az 
Euscelis plebejus kabócafaj 16 óra fölötti megvilágítás esetén 
hosszabb szárnyú (forma plebejus), azalatt rövidebb szárnyú 
(forma incisus) alakban jelenik meg, ahol még az ivarszerv alakja 
is eltérő (szezonális polifenizmus, itt szezonális dimorfizmus) 

• szűznemzésre képes rovaroknál pl.: Aphis fabae a 15-16 óra alatti 
megvilágítás esetén kétivaros nemzedék fejlődik az addig 
kizárólag szűznemző nemzedékek után (heterogónia) 

Abiotikus tényezők 

 



Közeg - levegő 

• csak átmenetileg szolgál a rovarok életteréül  
• egészen meglepő magasságokban (4500 m) is fognak be 

rovarokat (apró szárnyatlan rovarok a termikek,  felszálló 
légáramlatok segítségével nagy távolságokat tesznek 
meg) 

• a légnyomásváltozások (frontok) a rovarok viselkedésére 
is hatnak pl.: a kis téliaraszoló csak alacsonyabb 
légnyomás esetén repül intenzíven, gyenge szél esetén 
szemberepülnek a széllel (anemomenotaxis), erősebb 
széllel vitetik magukat, erősen szeles időben a rovarok 
elrejtőznek 
 

 
 
 

Abiotikus tényezők 

 



Közeg - talaj 

Abiotikus tényezők 

 
• a hőmérséklete és nedvességtartalma mellett a fizikai és kémiai 

tulajdonságai és a talajlevegő összetétele hat a benne élő rovarokra 
• a pH a drótférgekre jelentősen hat, az Agriotes fajok lárvái a 4,0-5,5 

pH-t kedvelik 
• a talaj szervesanyag-tartalma létfontosságú, sok szaprofág lárva 

fejlődését befolyásolja, de pl.: a kártevő drótféreg és pajor lárvák 
első két fejlődési stádiuma is ezt fogyasztja 

• a talajlevegő szén-dioxid tartalma, főleg mélyebb rétegekben igen 
magas, ehhez élettanilag alkalmazkodtak a talajlakó rovarok pl.: a 
májusi cserebogár pajor egy hónapig is elviseli a szén-dioxiddal 
telített levegőt 

• fizikai tulajdonságai is meghatározzák a fauna összetételét pl.: a 
ganonafutrinka nem él meg laza homoktalajokon 



Táplálék 

Az elfogyasztott táplálék milyensége alapján a rovarok 
lehetnek: 

• HILOFÁG  
• nekrofág 
• szaprofág 
• koprofág 

 

• BIOFÁG 
• fitofág (herbivor) 
• zoofág (karnivor) 
• parazita 
• epizita v. predátor 
• parazitoid 

Biotikus tényezők 

 



Táplálékspecializáció szerint a rovarok lehetnek: 
• egy tápnövényű, vagy monofág  

• borsózsizsik 

• kevés tápnövényű, vagy oligofág  
• burgonyabogár 

• sok tápnövényű, vagy polifág  
• vetési bagolylepke 

• mindenevő, vagy pantofág  
• közönséges csótány 

Biotikus tényezők 

 



Táplálék 

Biotikus tényezők 

 
• a táplálkozási spektrum lehet szűk vagy tág,  a szűk spektrumú 

állatokat táplálékspecialistának nevezzük, a tág spektrumú állatok 
közül egyeseknek lehet főtápláléka és egy vagy több melléktápláléka 

• táplálékváltásnak nevezzük, ha az állat különböző fejlődési 
stádiumban más-más táplálékot fogyaszt. pl.: számos rovar 
lárvaállapotban állatevő(ragadozó), kifejletten pedig növényevő 

• készlettáplálkozásnak nevezzük, ha az állat hosszabb időszakra 
elegendő (szükséges) táplálékmennyiséget vesz fel, ez a rovarokra 
nem jellemző (kullancs) 

• az éhezés elviselhető időtartama lehet több hónap is (diapauzáló 
rovar) 

• a lárvafejlődés utolsó szakaszában bekövetkező éhezés miatt kisebb 
termetű, csökkent termékenységű, vagy steril imágók fejlődnek 
imágó (szarvasbogár) 



Táplálék 

Biotikus tényezők 

 
• a táplálékhiány tűrése aszerint is változhat, hogy az adott állat 

változó vagy állandó testhőmérsékletű (utóbbiak közül a téli álmot 
alvók sajátos megoldást képviselnek) 

• a táplálék felkutatása: 
• véletlenszerű keresgélés pl.: levéltetvek 
• érzékelés segítségével való felkutatás, ami történhet optikai, 

hang, hő, szag, íz vagy tapintási ingerek alapján, olykor 
egyszerre vagy egymást követően többféle érzékeléssel is pl.: 
káposztalégy, temetőbogarak 

• a fellelhető táplálék mennyisége, minősége vagy esetleges hiánya 
többféle hatással lehet a rovarok élettevékenységére 

• a táplálék hiányának tűrése (tolerálása) időben eltérő lehet, 
napszakosan és évszakosan egyaránt változhat 



Táplálék 

Biotikus tényezők 

 

• a táplálékhiány-tolerancia az állat ivarától is függ, a nőivarú 
egyedek általában több és/vagy jobb beltartalmi értékű 
táplálékot igényelnek (tojásprodukció) 

• a táplálék mennyisége és minősége befolyásolhatja az állat 
morfológiai sajátosságait (a méhcsalád jól táplált nőstényeiből 
királynők, az „alultápláltakból” dolgozók fejlődnek) 

• a szaporodást, annak hatékonyságát is jelentősen befolyásolják 
a táplálkozási lehetőségek, a táplálék mennyisége és minősége 
(szülőnkénti ivadékszám, utódok növekedése, fejlődése) 

• ivadékgondozás (eszelények, parazitoidok, pirregő tücsök), 
alkalmas táplálék biztosítása az utódoknak 



Fajtársak, homotipikus hatások 

Két jelenség: 
• túl alacsony egyedsűrűség 
• túl magas egyedsűrűség (túlnépesedés)  
• túl alacsony egyedsűrűség mellett a nemek egymásra 

találási esélye csökken, a populáció mérete csökken, 
vagy el is tűnik, vagy meg sem tud telepedni 
(növényvédelmi zárszolgálat célja) 

• sok fajnak szüksége van a normális fejlődéshez a 
fajtársakkal való állandó érintkezésre = csoporthatás 
(államalkotó rovarok, pókhálós molyok, vándorsáskák) 

Biotikus tényezők 

 



Fajtársak, homotipikus hatások 

Biotikus tényezők 

 

• exploitatív konkurencia: a populáció tagjai egy korlátozott 
mennyiségű készleten osztoznak, ezáltal az egyes egyedek 
egyenlőtlenül több-kevesebb részhez jutnak, ami korlátozza 
egyesek élet- és/vagy szaporodó-képességet 

• az exploitatív intraspecifikus (fajon belüli) konkurenciát 
fokozhatja az exploitatív interspecifikus (különböző fajú 
versengők) konkurencia 

• interferencia konkurencia: az interferencia versengés az 
exploitatív versengéstől abban különbözik, hogy nem a 
táplálékforrások kimerítése által csökkentik a versengő 
populációk egymás fitneszét, hanem más módon 
(territorialitás, allelopátia) 



Más fajú élőlények, heterotipikus hatások 

Biotikus tényezők 

 
Heterotipikus hatásról van szó akkor, ha a különböző fajokhoz tartozó 
populációk amellett, hogy egy időben együtt élnek, egyikük a másikra 
vagy mindkettő egymásra közvetlenül is hatással van. 
Ezek a kölcsönhatások csak populációk között értelmezhetők, még 
akkor is, ha konkrét egyedek valósítják meg őket! 
 
Öt alapformáját különböztetjük meg:  
1. probiózis (általában laza kapcsolat, az egyik élőlény számára fontos 
csupán, a rovarvilágra nem jellemző) 

• parökia (együttlakók) 
• entökia (bentlakó) 
• epökia (rátelepedés) 
• szünökia (beköltözés) 
• forézis (szállítás) 



Más fajú élőlények, heterotipikus hatások 

Biotikus tényezők 

 
2. parabiózis (viszonylag laza, az egyik élőlény számára fontos, de 
nem nélkülözhetetlen a másik tevékenysége) 

• kommenzalizmus (asztalközösség): máktokormányos és máktokszúnyog, 
repcebecő-ormányos és repcebecő-gubacsszúnyog 

3. metabiózis (az egyik fél számára nélkülözhetetlen a másik 
tevékenysége)  

• egyes hangyák, illetve termeszek valamilyen más rovarfaj egyedeit etetik 
és gondozzák 

4. szimbiózis (mindkét kölcsönható populáció számára előnyös és 
nélkülözhetetlen is lehet, akár mindkét fél számára is) 

• szimfília: olyan kapcsolatforma, amelyben az egyik faj a másik 

testváladékát fogyasztja (hangyák és/vagy termeszek kapcsolata más 
rovarfajokkal) cserébe számukra fontos táplálékként sajátos 
mirigyváladékot kapnak 



Más fajú élőlények, heterotipikus hatások 

Biotikus tényezők 

 

5. antibiózis (az egyik populáció tevékenysége 
egyértelműen csökkenti a másik populáció 
rátermettségét (fitneszét) 
  

• közvetett antibiózis: azok a kedvezőtlen hatások, 
amelyek a rokon fajhoz tartozó egyedektől 
származnak 

• közvetlen antibiózis 
• ragadozás: csak az egyik felet, a zsákmányt károsító 

tevékenység, amely a ragadozó számára előnyös, 
létfontosságú és a préda elpusztításával jár együtt  



Más fajú élőlények, heterotipikus hatások 

Biotikus tényezők 

 
5. antibiózis  
• parazitizmus: a parazitának nevezett fél rendszerint rendszertanilag 

alacsonyabb rendű mint a gazdája, illetve közti-gazdája. A paraziták 
többsége valamilyen formában és mértékben káros hatással van a gazda 
élőlényre. 

• hiperparazitizmus: ha egy parazitának is van parazitája, ez utóbbi lehet 
azonos állattörzsbe tartozó faj 

• parazitoidizmus: a ragadozáshoz közel álló tevékenység, a parazitoid 
állatfaj lárvái egy másik állatfaj élő egyedeiből, szöveteiből táplálkoznak 
fejlődésük folyamán. (fürkészdarazsak, fürkészlegyek lárvái), majd 
elpusztítják  

• szuperparazitoidizmus: egy gazdába többféle parazitoid is tojást rak 
• hiperparazitoidizmus: gyakori eset ezért, hogy a gazdaállatban fejlődő 

parazitoid lárvákban más, kisebb testméretű parazitoid rovarok lárvái 
folytatnak parazitoid életmódot.  



Antropogén tényezők 

 
• emberi/civilizációs tevékenységből eredő hatások, 

amelyek az élőhelyeket, illetve az ott élő 
élőlényközösségek faji összetételét, az egyes 
populációk méretét stb., illetve azok együttesét, 
egész bolygónk állapotát képesek megváltoztatni: 

• növénytakaró megváltoztatása: nagykiterjedésű 
erdőirtások, helyükön mezőgazdasági kultúrák 
(esetleg sivatagok) kialakulása 

• kultúrnövények termesztéstechnológiája: különböző, 
leginkább vegyszeres védekezési eljárások 



Antropogén tényezők 

 
• mesterséges élőhelyek kialakítása: az ember által 

létrehozott élőhelyekhez kötődő (szünantrop) 
állatfajok/fauna kialakulása (raktári kártevők), amely 
élőhelyek meghatározott tényezőit (abiotikus és 
biotikus) a folyamatos emberi behatás tartja bizonyos 
határok között 

• állatfajok betelepítése és behurcolása: haszon- és 
szünantrop állatok, egzotikus állatok, kártevők 

• környezetszennyezés: a talaj, a víz és a levegő 
szennyezése káros (toxikus) szervetlen, szerves, 
szintetikus és sugárzó anyagokkal 



Összegzés 

 

 

• az abiotikus tényezőknek kétirányú limitáló hatása van, 
mégpedig az adott tényező elviselhető minimuma és 
maximuma, legyen az hőmérséklet, páratartalom, 
oxigéntartalom, stb. A maximum- és a minimumérték 
között van az ún. tolerancia tartomány. 

• a biotikus tényezőknek csak egyirányú korlátozó hatása 
van, ami esetenként minimum-, más esetekben 
maximum tényezőként szerepel. Így például a növényi, 
vagy állati eredetű táplálék csak minimum tényezőként 
szerepelhet, ugyanakkor az ellenség (ragadozó, 
parazitoid, vagy a versengő rokonfaj) csak maximum 
tényezőként hat 



• az állatokat számos környezeti tényező hatása veszélyezteti, ezért 
a hatékony túlélés, az elfogyasztás elkerülése érdekében 
kifejlesztettek olyan tulajdonságokat és mechanizmusokat, 
amelyek segítségével többé-kevésbé sikeresen megvédhetik 
magukat  

• a védekezés irányulhat élettelen és élő környezeti tényezők 
kedvezőtlen hatásainak kivédésre, a módszerek lehetnek 
morfológiai, élettani és viselkedési stb. sajátosságok 

• az éghajlati, időjárási vagy napszaki viszontagságok (fény-
sötétség, forróság-hideg, szárazság, stb.), illetve ezekhez 
kapcsolódó táplálékhiány átvészelésére az állatok különböző 
stratégiák segítségével védekeznek élőhelyüktől, életmódjuktól, 
testméretüktől és egyéb adottságaiktól függően  

Nyugalmi állapotok 

 



Nyugalmi állapotok 

 A nyugalmi állapotok osztályozása nem egységes, számos szerző nevéhez 
fűződik osztályozás, amelyek alapja azonban mindig a nyugalmi állapot 
kiváltásához és megszüntetéséhez szükséges feltételek elemzése. 
 

ANDREWARTHA-FÉLE FELOSZTÁS 
 

kvieszcencia (quiescence) = merevség: közvetlen külső tényezők hatására 
szinte azonnal bekövetkezik a nyugalmi állapot  
• a tényezők ismételt kedvezőre fordulásakor a nyugalom megszűnik 
• a kiváltó tényező alapján lehet hő- és hidegmerevség, légnedvességtől 

és táplálékhiánytól eredő merevség 
 
diapauza (diapause) = nyugvás: a nyugalmi állapot akkor is fellép, ha a 
környezeti tényezők esetleg optimálisak 
• olyan fiziológiai változások, aminek megszűntéhez fajra jellemző időre 

van szükség, még optimális viszonyok mellett is, hogy a fejlődés ismét 
meginduljon 



Nyugalmi állapotok 

 ANDREWARTHA-FÉLE FELOSZTÁS (1952) 
 

A diapauza két típusa: 
• valódi, vagy obligát diapauza : a környezeti hatásoktól független, 

genetikailag determinált, az egyedfejlődés fajra jellemző 
szakaszában, minden nemzedék minden egyedénél fellép, az évi 
egynemzedékes (univoltin, homodinám) fajokra jellemző 
 

• feltételes, vagy fakultatív diapauza: a környezeti tényezők közül 
főleg a fotoperiódus váltja ki, egy vagy több egymást követő 
nemzedék minden egyede, vagy azok túlnyomó többsége nyugalmi 
szakasz nélkül fejlődik és csak ezután következik olyan nemzedék, 
ahol diapauzáló alak jelenik meg; a diapauzáló fejlődési alak mindig 
más, mint a fotoperiódusra érzékeny alak; az évi több nemzedékes 
(multivoltin, heterodinám) fajokra jellemző 



Nyugalmi állapotok 

 
A diapauza szakaszai: 
• diapauza előtti fejlődés 

• előkészület (viselkedési változások, változások a fejlődés ütemében) 
• indukció, érzékeny fázis (endogén vagy exogén faktorok) 

• diapauza 
• belépés (válasz fázisa)  
• diapauza kifejlődése (fejlődés, ami helyreállítja a kedvező 

feltételekre való reagálás képességét 
• diapauza fejlődés vége (az aktivitás visszanyerésének képessége 

kedvező feltételek esetén) 

• diapauza utáni fejlődés (a teljes aktivitás előtti átmeneti 
állapot) 

• befejeződés (az aktivitás visszanyerése) 
• diapauza nélküli fejlődés (megszakítás nélküli fejlődés) 

ANDREWARTHA-FÉLE FELOSZTÁS (1952) 



Nyugalmi állapotok 

 MÜLLER-FÉLE FELOSZTÁS (1970) 
 

kvieszcencia:  
• kedvezőtlen hatásra szinte azonnal bekövetkezik, bármely fejlődési alak 
bármely fejlődési stádiumában fellép, majd a kedvezőtlen hatások 
megszűnésével szinte egy időben megszűnik 

 hőmérsékleti kvieszcencia (Euscelis plebejus) 
 nedvesség kvieszcencia (sáskafajok) 
 fotoperiódus megszabta kvieszcencia (néhány poloskafaj) 
 tápláléktól függő kvieszcencia 
oligopauza:  
• az optimálistól eltérő környezeti feltételek hatására bekövetkező 
bizonyos fokú fejlődési sebességcsökkenés; leggyakrabban az optimálistól 
eltérő fotoperiódus váltja ki, ha kedvezővé válik, visszaáll az eredeti 
fejlődési sebesség 
• a fejlődés sosem áll meg, csak lassul 
• mindig ugyanaz a tényező szünteti meg, mint ami kiváltotta 



Nyugalmi állapotok 

 MÜLLER-FÉLE FELOSZTÁS (1970) 
 

parapauza:  
• a kiváltó és megszüntető tényezők (leginkább a fotoperiódus) 
intenzitásának különbsége okozza  

• Ceutorhynchus pleurostigma: nyáron 16,5 óra megvilágítás mellett 
(hosszú nappalon) nincs ovogenezis, az imágók nyugalmi állapotban 
vannak, nyár végén, ősz elején (rövid nappalon) megindul az ovogenezis 
és a tojásrakás 

 

eudiapauza:  
• tisztán elkülönülő indukciós fázisa van 
• a fotoperiódus egy korábbi fejlődési állapotban indukálja, egy 
későbbi fejlődési alak diapauzál, majd általában a hőmérséklet 
oldja fel 



Nyugalmi állapotok 

 MANSINGH-FÉLE FELOSZTÁS (1971) 
• fiziológiai alapú osztályozás 
• a nyugalmi állapotot leginkább a hőmérséklet szezonális változásai 
okozzák 
3 csoport: 
• hibernáció (optimum alatti hőmérséklet okozza) 
• esztiváció (optimum feletti hőmérséklet okozza) 
• athermopauza (minden egyéb hatás amit nem a hőmérséklet okoz) 

• kvieszcencia (időjárási behatások kedvezőtlen és rövid hatására) 
• oligopauza (évszaki időjárásváltozás, enyhe és hosszú ideig tartó 

hatás) 
• diapauza (évszaki időjárásváltozás, erős és hosszú ideig tartó hatás) 

• teleodiapauza (magas diapauza intenzitás) 
• ateleodiapauza (alacsony diapauza intenzitás) 



Nyugalmi állapotok 

 USATINSZKAJA-FÉLE FELOSZTÁS (1976) 

2 csoport: 
• esztiváció (optimum feletti hőmérséklet okozza) 

• alvás (napi kedvezőtlen hatások átvészelésére) 
• oligopauza (átmenet az alvás és a diapauza között) 
• diapauza (mély és folyamatos nyugvás) 
• szuperpauza (egynél több kedvezőtlen időszak átvészelésére) 
 

• hibernáció (optimum alatti hőmérséklet okozza) 
• alvás (napi kedvezőtlen hatások átvészelésére) 
• oligopauza (átmenet az alvás és a diapauza között) 
• diapauza (mély és folyamatos nyugvás) 
• szuperpauza (egynél több kedvezőtlen időszak átvészelésére) 



• a megvilágítási idő hossza és annak váltakozása egy egyszerű külső hatás 
• a fotoperiódus egy földi nap (24 óra) alatt a világos (fotofázis) és a sötét (szkotofázis) fázisok 

arányát jelenti  

• a Föld csillagászati jellemzői határozzák meg 

Fotoperiódus 

 

A Föld tengelyferdeségének és napkörüli 
pályájának hatása a fotoperiódus 

szezonalitására 

 

A nappalhosszúság változása különböző földrajzi 
szélességeken 

T: ha az év valamely szakában a fotofázis ilyen rövid, a 
hőmérséklet túl alacsony a rovarok aktivitásához 



A foto- és a termoperiódus együttes változása 

A nappalhosszúság (A) 
 és a havi átlaghőmérséklet (B) 

szezonális változása 
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Fotoperiódusos indukció / diapauzagörbék 

 

I. HOSSZÚNAPPALOS ROVAROK DIAPAUZAGÖRBÉJE 

Diapauza csak rövidnappalon figyelhető meg (Leptinotarsa decemlineata) 

 

A fotoperiódusra adott válaszreakciót leggyakrabban a diapauzáló egyedek %-os aránya és a 
fotoperiódus összevetésével mérik, létrehozva a diapauza indukálta válaszgörbéket, fotoperiódusos 
válaszgörbéket /Photoperiodic Response Curve (PPR)/ vagy diapauzagörbéket 
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Fotofázis *óra+ 



Fotoperiódusos indukció / diapauzagörbék 

 

 

II. RÖVIDNAPPALOS ROVAROK DIAPAUZAGÖRBÉJE 

Diapauza csak hosszúnappalon figyelhető meg (Ceutorhynchus pleurostigma őszi törzse) 

Fotofázis *óra+ 
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Fotoperiódusos indukció / diapauzagörbék 

 

III. RÖVID-HOSSZÚNAPPALOS ROVAROK DIAPAUZAGÖRBÉJE 

Diapauza csak egy szűk fotoperiódus-intervallumon belül alakul ki 

D
ia

p
au

za
 %

 

Fotofázis *óra+ 



Fotoperiódusos indukció / diapauzagörbék 

 

IV. HOSSZÚ-RÖVIDNAPPALOS ROVAROK DIAPAUZAGÖRBÉJE 

Csak egy szűk fotoperiódus-intervallumon nem lép fel diapauza 
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Fotofázis *óra+ 



Populáció (népesség): az élővilág egyedfeletti szerveződésének szerkezeti 
és működési alapegysége, valamely szünbiológiai vizsgálati szempont 
szerint azonosnak tekinthető élőlényközösség (pl. tényleges szaporodási 
közösség). A populáció feletti szerveződési szinteken - az adott szint 
sajátosságai szerint - összerendezendő populációkat összefoglaló 
néven populációkollektívumként lehet értelmezni. 

Egy populáció 3 legfontosabb jellemzője: 

1. méret (az egyedek száma adott területen) 

1. egyedsűrűség (fajlagos adat a populáció méretéről, pl., 
területegységre vonatkoztatott egyedszám) 

2. eloszlás (az egyedek térbeli eloszlásának jellege) 

Populációdinamika 



Egy populáció 3 legfontosabb jellemzője: 

1. MÉRET: egyedszám egy adott területen  

Növekedési ráta (r) = születési ráta (s) – halálozási ráta (h) 
 

Születési ráta (natalitás) : az egy egyedre eső születések száma egységnyi 
idő alatt  
Halálozási ráta (mortalitás): az egy egyedre eső halálozások száma 
egységnyi idő alatt  
(Például, ha minden nap tíz egyedből egy elpusztul, akkor h = 0,1 egyed/nap) 
 
 

•Általában 1000 egyedre és egy év időtartamra számolják ki mindkettő 
rátát.  
•Sok esetben h0-val (és s0-val) jelöljük, utalva arra, hogy az indexet a 
növekedés nagyon korai stádiumában lévő populációra alkalmazzuk.  
•Ezek a rátákat a demográfia is használja! 

Populációdinamika 



2. EGYEDSŰRŰSÉG: tér vagy térfogat egységre vetített populáció nagyság 

Egyedsűrűség = egyedszám / tér vagy térfogat egység 

Képlete: Dp= N/S  

Ökológiai niche - a populációk vagy populációkollektívumok együttélésének  elvont 
értelmezésére szolgáló fogalom. Egy adott populációra vagy populációkollektívumra 
vonatkozóan a toleranciasajátosságoktól függően egy ökológiai helyzet (ökostátus) adható 
meg, a környezeti tényezők egy adott kombinációjában, amelyet miliő-térnek nevezünk.  

Az ökostátus tehát a ténylegesen ható környezeti tényezőkből, mint koordinátákból képezett 
absztrakt N-dimenziós attribútum-tér olyan része, amelynek értékeinél a populáció vagy 
populációkollektívum egyedei bizonyos valószínűséggel túlélni és szaporodni képesek. Az 
ökostátust reprezentáló ponteloszlás függvényekkel történő jellemzésének eredményeként 
kapjuk egy adott populáció vagy populációkollektívum niche-ét.  

Fundamentális niche-nek azt a függvényekkel jellemzett ponteloszlást tekintjük, amely a 
populáció vagy populációkollektívum potenciális helyzetét írja le a miliő-térben. 

Realizált niche-nek azt a függvényekkel jellemzett ponteloszlást tekintjük, amellyel a populáció 
vagy a populációkollektívum a miliő-térben egy adott esetben valóban (aktuálisan) 
jellemezhető. 

• a populációk nagyságáról mintavétellel gyűjtünk adatokat  

Populációdinamika 



Rovargyűjtési eszközök 

ÁSÓK – talajlakó (terrikol) rovarok gyűjtéséhez 



HÁLÓK: FŰHÁLÓ 

Rovargyűjtési eszközök 



HÁLÓK: LEPKEHÁLÓ 

Rovargyűjtési eszközök 



KOPOGTATÓ ERNYŐ ÉS KOPOGTATÓ TÖLCSÉR 

Rovargyűjtési eszközök 



ROVARSZIPPANTÓ 

Rovargyűjtési eszközök 



IPSZILON ALAKÚ ROVARSZIPPANTÓ 

Rovargyűjtési eszközök 



MOTOROS AVARGYŰJTŐ ÉS VÁKUUMOS ROVARGYŰJTŐ 

Rovargyűjtési eszközök 



BALTA – fatestben élő rovarok (állasbogarak) és rovarlárvák 
gyűjtéséhez 

Rovargyűjtési eszközök 



UJJAS KAPARÓ 

Rovargyűjtési eszközök 



ROSTÁK, SZITÁK 

Rovargyűjtési eszközök 



ROSTÁK, SZITÁK 

Rovargyűjtési eszközök 



PETRI-CSÉSZÉS FONÁLFÉREG CISZTA MOSÓ 

Rovargyűjtési eszközök 



BOZAI-FÉLE ATKAKEFÉLŐ GÉP 

Rovargyűjtési eszközök 



TALAJMINTAVEVŐK 

Rovargyűjtési eszközök 



TERMÉNYMINTAVEVŐK 

csigás kúpos 
rétegminta vevő rúd 

Rovargyűjtési eszközök 



mintázótőr, zsákszúrcsap 

visco-sampler  – 
nedves ill. folyékony 

termékekhez 

TERMÉNYMINTAVEVŐK 

micro-sampler – kis 
mennyiségű liszt 

mintázásához 

Rovargyűjtési eszközök 



TEMÉNYMINTAVEVŐK – USZÁLYMINTAVEVŐ 

Rovargyűjtési eszközök 



TALAJCSAPDÁK: POHÁRCSAPDA 

Rovargyűjtési eszközök 



TALAJCSAPDÁK: POHÁRCSAPDÁK + HARMONIKA SOR 

Rovargyűjtési eszközök 



TALAJCSAPDÁK: GÖDÖRCSAPDA 

Rovargyűjtési eszközök 



RAKTÁRI CSAPDÁK: SZONDA ÉS VEREMCSAPDA 

Rovargyűjtési eszközök 



HERNYÓFOGÓ ÖV 

Rovargyűjtési eszközök 



HERNYÓ-ENYVESÖV 

Rovargyűjtési eszközök 



FÉNYCSAPDÁK 

Rovargyűjtési eszközök 



NÖVÉNYVÉDELMI FÉNYCSAPDAHÁLÓZAT 

Rovargyűjtési eszközök 



ERDÉSZETI FÉNYCSAPDAHÁLÓZAT 

Rovargyűjtési eszközök 



ILLATCSAPDÁK 

- sörcsapda: darazsak, cincérek 

- melaszcsapda: (cukros/mézes víz): lepkék 

- „bólé- vagy boroscsapda”: (gyümölcs+vörösbor+kóla): 
virágbogarak (kupakkal és kisebb nyílással) 

Rovargyűjtési eszközök 



ILLATCSAPDÁK: VARSÁS-CSAPDA 

Rovargyűjtési eszközök 



SZÍNCSAPDÁK: SZÍNES FOGÓTÁLAK 

Rovargyűjtési eszközök 



SZÍNCSAPDÁK: MOERICKE-FÉLE SÁRGATÁL 

Rovargyűjtési eszközök 



SZÍNCSAPDÁK: MÜLLER-FÉLE SZÍNES RAGACSOS FOGÓLAPOK 

Rovargyűjtési eszközök 



MÜLLER-FÉLE RAGACSOS ATKAFOGÓ LAPOK 

Rovargyűjtési eszközök 



FEROMONCSAPDÁK 

RÉGEN 

NAPJAINKBAN 

Rovargyűjtési eszközök 



egyszárnyas 

nyitott henger 

félig nyitott henger 

FEROMONCSAPDÁK 

Rovargyűjtési eszközök 



funnel trap 

triangular trap 
FEROMONCSAPDÁK 

Rovargyűjtési eszközök 



TALAJSZINTEN ELHELYEZHETŐ FEROMONCSAPDA 

Rovargyűjtési eszközök 



TALAJSZINTEN ELHELYEZHETŐ FEROMONCSAPDA 

Rovargyűjtési eszközök 



SZÚ-CSAPDÁK 

Rovargyűjtési eszközök 



EGYÉB CSAPDÁK 

• Manninger-féle búzacsomós módszer: 60*60 cm-es (egyenlő oldalú háromszög) 
formában 1-1 marék búzaszemet kell leszórni. A talajlakó kártevők a gyökerek által 
termelt CO2 megnövekedett koncentrációjára gyűlnek össze. 1 m² területre 
vonatkoztatott talajlakó kártevők (pajorok, drótférgek) számát kapjuk eredményül. 

• Higrocsapda: raktári kártevők esetén elegendő egyszerű vizes felmosórongy 
alkalmazása, mivel legtöbbjük nem szárazságkedvelő, csak szárazságtűrő. 

• Kombinált talaj-ragacs-csapda: a szőlő-gyökértetű talajlakó alakjára alkalmazták, 
kimutatható volt, hogy mikor indulnak el a gyökértől felfelé 

Rovargyűjtési eszközök 



MALAISE-CSAPDA 

Rovargyűjtési eszközök 



SZÍVÓTORONY 

Rovargyűjtési eszközök 



POZITÍV FOTOTAXISON ALAPULÓ ZSÁKOS FUTTATÓ 

Rovargyűjtési eszközök 



POZITÍV FOTOTAXISON ALAPULÓ FUTTATÓ 

Rovargyűjtési eszközök 



POZITÍV FOTOTAXISON ALAPULÓ FUTTATÓ 

Rovargyűjtési eszközök 



POZITÍV FOTOTAXISON ALAPULÓ FUTTATÓ 

Rovargyűjtési eszközök 



NEGATÍV FOTO- ÉS TERMOTAXISON ALAPULÓ ATKAFUTTATÓ 

Rovargyűjtési eszközök 



POZITÍV TERMOTAXISON ALAPULÓ FUTTATÓK 

Rovargyűjtési eszközök 



NEGATÍV HIGROTAXISON ALAPULÓ FONÁLFÉREG FUTTATÓ 

Rovargyűjtési eszközök 



CSIPESZEK 

Rovargyűjtési segédeszközök 

Leonhard 

precíziós 

hegyes 

anatómiai 
145 mm 



ECSETEK – BONCTŰK - ROVARTŰK 

Rovargyűjtési segédeszközök 



NAGYÍTÓ – SZTEREO MIKROSZKÓP 

Rovargyűjtési segédeszközök 



GYŰJTŐEDÉNYEK, ÖLŐ- ÉS TARTÓSÍTÓ FOLYADÉKOK 

Rovargyűjtési segédeszközök 



PREPARÁLÓDESZKÁK ÉS TŰZŐLÉPCSŐ 

Rovargyűjtési segédeszközök 



1. bevándorlás: egyedek mozgása a populációba 

2. elvándorlás: egyedek mozgása a populációból 

3. egyedsűrűségtől függő tényezők: biotikus tényezők, amelyek hatása nő, 
amennyiben a populáció mérete megnő 

• betegségek 

• versengés 

• természetes ellenségek  

4. egyedsűrűségtől független tényezők: abiotikus tényezők, amelyek az 
egyedsűrűségtől függetlenül fejtik ki hatásukat a populáció méretére 

• hőmérséklet 

• viharok 

• élőhely leépülése   

• aszály  

 

 

Az egyedsűrűséget maghatározó négy tényező 



bevándorlás 

elvándorlás 

születés pusztulás Populáció 
+ 

+ 

- 

- 

A populáció növekedését befolyásoló tényezők 

 



Egy rovarpopuláció 3 legfontosabb jellemzője 

  
1. méret (az egyedek száma adott területen) 

2. egyedsűrűség (fajlagos adat a populáció méretéről, pl., 
területegységre vonatkoztatott egyedszám) 

3. eloszlás (az egyedek térbeli eloszlásának jellege) 

3. Eloszlás: az egyedek egymáshoz viszonyított 
térbeli elhelyezkedését jellemzi 

• gócszerű 

• egyenletes 

• véletlenszerű (random) 



(a) gócszerű  

(b) egyenletes 

(c) véletlenszerű 

A populációk térbeli eloszlása 

 



  

Limitáló tényezők:  

• minden biotikus és abiotikus tényező, ami 
korlátozza az egyedek adott környezetben való 
fennmaradását 

• víz mennyisége 

• táplálék mennyisége,  

• táplálék hozzáférhetősége 

• hőmérséklet 

• fény 

A populáció növekedését befolyásoló egyéb tényezők 



  

Eltartóképesség: az a legnagyobb populáció 
méret, amit a biotop forrásai még el tudnak 
látni 

 

 

Csak annyi élőlény élhet egy adott térben, 
amennyit a környezet rendelkezésre álló 
forrásai el tudnak tartani 

A populáció növekedését befolyásoló egyéb tényezők 



 
Az eltartóképesség egyenlete:  
    
   K = so – ho/ks + kh 

– logisztikus populáció növekedés 

– r csökken, ha N nő 

– S alakú görbe 
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Populációdinamika 

A populációk növekedését leíró Verhulst–Pearl-féle 
logisztikus egyenlet 



Eltartó képesség (k) 
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idő 

J-alakú görbe 

S-alakú görbe  
(logisztikus növekedés) 

Populációdinamika 
 



• Az *r* értékét R. A. Fisher nyomán 
„malthusi paraméternek”, vagy A. J. 
Lotka nyomán „belső gyarapodási rátá”-
nak, vagy *belső növekedési rátá”-nak 
hívjuk. Jele Fisher egyik keresztnevéből 
(Ronald) *r*.  

• Értéke minden populáció esetében egy 
adott környezetre és adott denzitásra 
vonatkozik.  

• Ideális esetben *s* és *h* értéke, ezáltal 
*r* értéke is konstans, ilyenkor a 
populáció maximális szaporodási rátával, 
exponenciálisan szaporodik, ennek jele: 
*rmax*.  
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Populaciódinamika - (exponenciális növekedés) 



A populáció méretét limitálja: 

– belső növekedési ráta 

– környezet ellenállása 

• magába foglal minden limitáló tényezőt, ami a 
populáció növekedését gátolja 

–táplálék  

–élettér 

–természetes ellenségek 

–kórokozók 

Populaciódinamika 



• 1. „R” stratégisták 
 rövid élettartam  

 kis testméret 

 gyors reprodukció 

 sok utód 

 csekély ivadékgondozás  

 pl.: rovarok nagy része 

 vannak rovarok, amelyekre 
fejlett ivadékgondozás jellemző 
(ilyenek például a Kepher-fajok, 
amelyek évente egyetlen tojást 
raknak és a kikelő ivadékot 
gondozzák, így azok sokkal 
inkább „K” stratégisták) 

Populaciódinamika 



 2. „K” stratégisták 

 hosszú élettartam 

 nagy testméret 

 lassú reprodukció  

 kevés utód 

 fejlett ivadékgondozás  

 pl.: elefánt, ember  

Populaciódinamika 



Biotikus potenciál: 

• tojásszám (eleven és álelevenszülőknél, a fiatal utódok 
száma) 

• Fekunditás: ténylegesen napvilágot látott utódok száma 

• Fertilitás: életképes szaporodási tojások aránya 

• a nemek aránya: a biotikus potenciál függ a nőstények 
viszonylagos számától, minél több a nőstény, annál 
nagyobb, de csak addig amíg termékenyítésük biztosított 

• az egyedfejlődés során megmutatkozó életképesség: az egy 
nőstény utódai közül kifejlődő ivarérett egyedek %-os 
aránya, ellenkező előjelű megfelelője (pusztulási %) a 
környezet ellenállását fejezi ki 

A rovarok populáció-növekedésének számszerűsítése 



• adott időszak alatt létrejövő (megszülető, kifejlődő) egyedek 
lehetséges, maximális száma (ezt az egyenletet a növényvédelmi állattan 

használja): 

  

F = (i * e)c 

 

• i = szexuálindex  

• e = tojásszám 

• c = nemzedékek száma az adott időszakban 
 

 

 

A rovarok populáció-növekedésének számszerűsítése 



• adott időszak alatt létrejövő (megszülető, kifejlődő) egyedek 
lehetséges, maximális száma: 
  

F = (i * e)c 

 

pl.: Vetési bagolylepke (Scotia segetum), átlagos tojásszáma 2000, a 
nemek aránya 1:1, évente két nemzedéke fejlődik  

 

 

 

 

 

A rovarok populáció-növekedésének számszerűsítése 



• ilyen szaporodási arányok a természetben nem, vagy csak igen ritkán valósulnak 
meg  

• az utódok mortalitása olyan nagy, hogy a nemzedék végén az egyedszám 
gyakran a kiindulásival azonos, vagyis egy ún. nemzedéken belüli vagy 
intraciklikus egyedszám változás lép fel  

 

   
 

A rovarok populáció-növekedésének számszerűsítése 



• ha egy nemzedék fejlődése végén az egyedszám megegyezik az előző 
nemzedékével, a teljes nemzedékre eső mortalitást (környezet ellenállása) a 
Zwölfer-féle képlettel lehet meghatározni: 

 

 

 

 

• pl.: a lucernabogár nősténye átlagosan 1500 tojást rak (a lerakott tojások száma egy-egy fajra 

nézve nem állandó, az adott imágónépesség élettani állapota és az aktuális környezeti viszonyok függvényében alakul), a 
nemek aránya 1:1  

 

 

 
 

• azaz, ha a lerakott tojásoknak mindössze (100 – 99,87) = 0,13%-ából ivarérett 
imágó fejlődik, az egyedszám már változatlan marad 

 

 

  

 

   

 

A rovarok populáció-növekedésének számszerűsítése 



• évente több nemzedékes fajoknál, ahol több intraciklus esik a 
vegetációs időszakra, gyakran előfordul egyedszám növekedés, 
de a következő év tavaszára, az áttelelést követően, ismét az 
előző évivel közel azonos szintre esik vissza 

• több évig fejlődő fajoknál, az intraciklikus egyedszám változás 
több évre terjed ki 

• az egyedszám változásának van egy nagyobb időszakra vonatkozó 
hullámzása is, előfordul, hogy egy kártevő egy adott helyen nem 
fordul elő minden évben nagy tömegben, éveken át nem károsít, 
majd hirtelen tömegesen lép fel  

• a nemzedéken túli, ill. évi fejlődési cikluson felüli változást 
hiperciklikus egyedszám változásnak nevezzük 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

A rovarok populáció-növekedésének számszerűsítése 



HIPERCIKLIKUS EGYEDSZÁM VÁLTOZÁS: 
 

 

 
 
szaporodási koefficiens  =                 , ahol 

 
• P1 = az előző év azonos időszakában megállapított egyedszám az évente egy 

nemzedékes fajok esetén 
• P2  = az egyik év meghatározott időszakában megállapított egyedszám 
• több évig fejlődő fajoknál a szaporodási koefficiens az egymást követő évek 

azonos ontogenetikai szakaszaiból, a multivoltin fajoknál az azonos évi 
fenológiai szakaszokból állapítható meg 

• ha V = 1, az egyedszám nem változik,  
• ha V > 1 az egyedszám nő 
• ha V < 1 az egyedszám csökken 

• ha egymást követő években folyamatosan V > 1, túlnépesedés vagy tömeg-
szaporodás (gradáció) következik be 

A rovarok populáció-növekedésének számszerűsítése 



lappangási 

fázis 

bevezető 

fázis 
összeomlás 

kitörés 

záró fázis 

idő 
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a környezet eltartó 

képessége 

Tömegszaporodás: az egyedszám ugrásszerű növekedése több nemzedéken 
keresztül, kedvező biotikus és abiotikus tényezők hatására 

Tömegszaporodás (gradáció) 



• a gradáció előtt és után a fajnak gyakran csak igen kis népessége van jelen 
(törzsállomány), ez a gradáció lefolyásának lappangási fázisa (látencia) 

• a bevezető fázisban szigetszerű gócokban emelkedik az egyedszám, jellemző a nagy 
tojásszám és az egyedek jó egészségi állapota 

• kitörés (erupció) szakaszában a kártevő nagy egyedszáma és jelentős kártétele 
figyelhető meg, egészen a tetőzés (kulmináció) szintjéig, ami már meghaladja a 
környezet eltartó képességét 

• összeomlás (krízis): a tojásszám erősen csökken, az utódok életképessége romlik, 
járványos betegségek lépnek fel, természetes ellenségek felszaporodva jelentősen 
csökkentik az egyedszámot 

• záró fázis (dekreszcens): az egyedsűrűség tovább csökken egészen a lappangási szakasz 
szintjére 

Tömegszaporodás (gradáció) 



A rovarpopulációk egyedszám-változásának lehetséges 
típusai 

a – hosszan emelkedő 

 

 

idő 

Nagyon kedvező környezeti feltételek 

Közepesen kedvező környezeti feltételek 

Kevésbé kedvező környezeti feltételek 
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Tömegszaporodás (gradáció) 



A rovarpopulációk egyedszám-változásának lehetséges 
típusai 

b – ciklikus 
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Tömegszaporodás (gradáció) 



idő 

A rovarpopulációk egyedszám-változásának lehetséges 
típusai 

 

 

 

 

 

c – eruptív 
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Tömegszaporodás (gradáció) 



A TÖMEGSZAPORODÁS OKAI 
  
Három kérdés merül fel: 
1. Van-e olyan tényező, amely önmagában elegendő hatású ahhoz hogy 

megszabja az egyedszámot, vagy a tényezők kisebb-nagyobb csoportja 
felelős a jelenségért? 

2. Van-e olyan tényező, amely az egyedsűrűségtől függően, visszacsatolás 
szerűen hat, vagy nincs szabályozás? 

3. Ha esetleg mindkét mechanizmus részt vesz az egyedszám kialakításában, 
akkor ezek egyenrangúak vagy a körülményektől függően változik-e a 
hatásuk? 

• egyes szerzők ezen kérdésekre adott válaszai igen eltérők, mert a 
populációdinamikai folyamatok az égövi, élőhelyi sajátosságok mellett a 
vizsgált fajtól is erősen függenek 

• számos elmélet született, nagyrészük önkényes (általában a gazdaságilag 
fontos fajok vizsgálatára szorítkozik) 

 

 

 

Tömegszaporodás (gradáció) 



EGYEDSŰRŰSÉGTŐL FÜGGŐ TÉNYEZŐKRE ALAPOZOTT ELMÉLETEK 
  
• parazita-elmélet: esetében ténylegesen a természetes ellenségek széles skálája 

vehet részt a szabályozásban, ezért az elnevezés pontatlan 
• gyenge pontja: csak gazda-parazitoid populációkra érvényes, nem veszi 

figyelembe, hogy egy gazdaállatot egyidejűleg több parazita hatékonyabban 
képes szabályozni 

• értelmetlenné válik olyan környezetben, ahol az egyéb tényezők 
változékonyak 

• a paraziták hatása igen csekély, sokkal inkább a parazitoidok és a ragadozók 
hatása lehet erőteljes 

• a parazitoidok hatása jellegében ugyanaz, minta a ragadozóké, ezért ugyanazon 
modellek írják le őket, így nemcsak a gazda–parazitoid, hanem a préda–
ragadozó kölcsönhatásokra  is vonatkozik az elmélet 

• túlszaporodási elmélet: a tömegszaporodások azért követik egymást ciklusosan, 
szabályos hullámokban, mert a felszaporodás addig tart, amíg az életfeltételek 
annyira meg nem romlanak, hogy összeomlás következik 

 

Tömegszaporodás (gradáció) 



EGYEDSŰRŰSÉGTŐL FÜGGŐ TÉNYEZŐKRE ALAPOZOTT ELMÉLETEK 
  

etológiai elmélet: minden populáció képes önmagát olyan kellően alacsony 
szinten tartani, hogy a táplálékhiány és az ellenségek, vagy kórokozók hatása 
elhanyagolható legyen; a nagy egyedsűrűségnél fellépő hatások az egyedszámot 
messze a táplálékforrás kimerülése alatti szinten tartják 

• szaporodás + bevándorlás = nem szabályozott pusztulás + elvándorlás + társas 
jelenségek okozta pusztulás 

• genetikai önszabályozás elmélete: egy gént feltételeztek, ami felelős a 
tömegszaporodásért, de igazolni nem sikerült, az élőlényeket „K” és „r” 
stratégiájú csoportokra osztották, amit genetikailag is igazoltak 

• genetikai-evolúciós elmélet: a növényevő rovarok és tápnövényeik, a 
gazdaállatok és parazitoidjaik, a ragadozók stb. az életközösségekben szelekciós 
kölcsönhatásban fejlődnek (genetikai visszacsatolás), ami az ilyen populációk 
egyensúlyi állapotát eredményezi; ez megmagyarázná a behurcolt kártevők 
nagymérvű felszaporodását, viszont ez alapján a betelepített természetes 
ellenségek hatékonyságának folyamatosan csökkennie kellene, ami nem így 
történik  
 

 

 

 

Tömegszaporodás (gradáció) 



EGYEDSŰRŰSÉGTŐL FÜGGŐ TÉNYEZŐKRE 
ALAPOZOTT ELMÉLETEK 
  

Ʃ: ezen elméletek sok esetben nem adnak kellő 
magyarázatot a tömegszaporodásra, ezért az 
egyedsűrűségtől függő tényezők, csak bizonyos keretek 
között szabályozhatják a populációt 

 
 

Tömegszaporodás (gradáció) 



EGYEDSŰRŰSÉGTŐL FÜGGETLEN TÉNYEZŐKRE 
ALAPOZOTT ELMÉLETEK 
 

Egytényezős elméletek 
• igen sokféle elmélet született, amelyek leginkább egy- és többtényezősek 
• közös jellemzőjük, hogy tagadják az egyedsűrűségtől függő tényezők 

meghatározó szerepét 
• időjárási, vagy klimatikus elméletek: az időjárást tekintik egyedüli 

lényeges tényezőnek 
• ciklusos elméletek kozmikus elmélete: a felszaporodás hullámzó jellegét 

a naptevékenység ciklusainak, és az ezek által kiváltott időjárási 
eseményeknek tudták be (főleg rágcsálók esetén látták igazolódni) 

• a napfolt tevékenységnek megfelelő 11 éves ciklusok mellett, 3, 5, 22 és 
35 éves ciklusokat írtak le, amiket földi jelenségek is kiválthatnak 

Tömegszaporodás (gradáció) 



EGYEDSŰRŰSÉGTŐL FÜGGETLEN TÉNYEZŐKRE ALAPOZOTT 
ELMÉLETEK 
 

Egytényezős elméletek 
 

• trofoklimatikus elméletek: sok erdei kártevő csak a fák bizonyos stressz- 
állapotában képes tömegesen elszaporodni; az időjárási tényezők tehát a 
tápnövény minőségén keresztül, közvetett módon fejtik ki hatásukat 

• trofikus elmélet: a tápnövényt tekinti a legfontosabb tényezőnek, pl.: a 
tápnövény térbeli, időbeli eloszlásának folytonosságát, megszakítottságát 
tekinti a gradáció kialakulása szempontjából döntő fontosságúnak 

• energetikai elméletek: a táplálékláncban áramló energia mennyiségét 
veszik figyelembe 

• antropogén tényezőre alapozott elméletek: az agrobiocönózisokban a 
mérleg egyik serpenyőjét az ember tartja, tehát az emberi tevékenység a 
populációk sorsát döntően befolyásolja 

 

Tömegszaporodás (gradáció) 



EGYEDSŰRŰSÉGTŐL FÜGGETLEN TÉNYEZŐKRE 
ALAPOZOTT ELMÉLETEK 
 

Többtényezős elméletek 
 

• a környezet heterogenitását említik fő tényezőnek, amelyben az 
abiotikus elemek állandó ingadozása játszik szerepet 

• a nagyon kedvező feltételek nem tartanak kellően hosszú ideig 
ahhoz, hogy a populáció mérete végtelen értéket érjen el, de a 
kedvezőtlen viszonyok sem olyan tartósak, hogy az egyedszám 
elérje a nullát (kivéve azokat a helyeket, ahonnét egy faj 
időlegesen kipusztul, vagy tartósan meg sem tud telepedni) 

• az egyedszámot korlátozó tényezők komplexumának tér-időbeli 
változása miatt nincs speciális ható tényező, ami egymaga lehetne 
felelős 

Tömegszaporodás (gradáció) 



EGYEDSŰRŰSÉGTŐL FÜGGETLEN TÉNYEZŐKRE ALAPOZOTT ELMÉLETEK 
 

Többtényezős elméletek 
• egyes szerzők helytelenítik az egyedsűrűségtől függő és független 

tényezők megkülönböztetését, szerintük a szabályozás történhet:  
• a természetes források (főleg a táplálék) limitált volta révén 
• ezen forrásoknak az állatok számára való hozzáférhetőségétől 

 
 
Ʃ: az egyedsűrűségtől független tényezőkre alapozott 
elméletek lényegesen jobban megfelelnek a 
növényvédelmi tapasztalatoknak 
 

Tömegszaporodás (gradáció) 



SZINTETIKUS ELMÉLETEK 
• ezek szintén igen változatosak, de közös jellemzőjük, hogy elismerik 
mind az egyedsűrűségtől függő, mind a független tényezők szerepét 
• korai szintetikus elméletek: holocön elmélet, gradocön elmélet: 

egyensúlyra törekvést tulajdonított a fajnak és a környezetéből 
kiragadva vizsgálta 

 

Modernebb szintetikus elméletek:  
• komplex (kombinált) elmélet: a környezet a döntő, a kedvező és 

kedvezőtlen feltételek térben és időben úgy ellensúlyozzák egymást, 
hogy a populáció ingadozó egyedszámmal állandóan fennmarad, de 
adott esetben ki is pusztulhat 

• egyetlen egyedsűrűségtől függő tényező fontos, a fajon belüli verseny 
• a természetes ellenségek legfeljebb egyedsűrűségtől tökéletlenül 

függő tényezőnek tekinthetők, egyéb tényezőkkel együtt az 
egyedszámot egy alacsonyabb átlagérték körül tartják 

 

Tömegszaporodás (gradáció) 



SZINTETIKUS ELMÉLETEK 
•  komplex (kombinált) elmélet:  
• az egyedszám változások módosítási és szabályozási folyamatok 

eredményei 
• a módosítási hatások véletlenszerűek, főleg abiotikusak, közvetlen vagy 

közvetett hatásúak 
• a szabályozási folyamatok egyedsűrűség-függőek és negatív visszacsatolás 

útján működnek négy lépcsőben: 
• fajon belüli konkurencia 
• járványok 
• specializált természetes ellenségek 
• polifág természetes ellenségek 

 

Ʃ: ezen elméletek a leginkább alkalmasak arra, hogy 
segítségükkel ezt a rendkívül összetett folyamatot jobban 
megérthessük 

 

Tömegszaporodás (gradáció) 



A GRADÁCIÓ FÖLDRAJZI VONATKOZÁSAI 
• gradációra csak az elterjedési terület egy részén kerülhet sor, ezt elszaporodásra 

alkalmas vidéknek, vagy dúlásvidéknek nevezzük 
• kárterület:  gazdasági kár csak szórványosan jelenik meg 
• fő károsító terület: ahol ismételten sor kerül gazdasági károkra 
• állandó károsítási terület: állandóan nagy egyedsűrűség és jelentős gazdasági 

károk 
• ismerve egy faj ökológiai igényeit és egy adott terület klimatikus adottságait, meg 

lehet határozni, hogy az alkalmas-e a faj tömegszaporodására vagy sem 
(hőmérséklet + csapadék, vagy hőmérséklet + relatív páratartalom) 

• hidrotermikus koefficiens:  
 
    , ahol  
  
          R = a fejlődési küszöb feletti hőmérsékletű hónapok csapadékösszege 
          T = havi középhőmérséklet ugyanezen hónapokban 
          t = fejlődési küszöb 
 

Tömegszaporodás (gradáció) 



A GRADÁCIÓ FÖLDRAJZI VONATKOZÁSAI 
• ismerve egy faj ökológiai igényeit és egy adott terület klimatikus adottságait, 

meg lehet határozni, hogy az alkalmas-e a faj tömeges elszaporodására, vagy 
sem (hőmérséklet + csapadék v. hőmérséklet + relatív páratartalom) 
 

• Walter-Lieth-féle klímadiagram jellemzői:  
• a vízszintes tengelyen a 12 hónapot tüntetjük fel 
• a bal oldali függőleges tengelyen a hőmérsékletet, a jobb oldalin a 

csapadékot ábrázoljuk, egymáshoz képest pontosan rögzített arányban 
• a hőmérsékleti függőlegesen egy skálafok 10°C-ot, a csapadékvonalon 20 

mm-t jelent 
• az északi féltekén a kezdő hónap a január, a déli féltekén a július 
• a havi 100 mm-nél több csapadékot 10-szeres kicsinyítésben ábrázoljuk, 

tehát egy skálabeosztás 200 mm-nek felel meg 
• a diagram fejlécében a tengerszint feletti magasság, az évi 

középhőmérsékletet és az évi csapadékösszeg szerepel 
 
    

Tömegszaporodás (gradáció) 
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WALTER-LIETH-FÉLE  KLÍMADIAGRAM 
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• Walter-Lieth-féle klímadiagram részei, jellemzése: 
• a hőmérsékleti és a csapadékgörbe alapján különítjük el az 

arid a humid és szuperhumid területeket  
• arid: ha a hőmérsékletgörbe a csapadékgörbe felett halad, 

pontozással jelölik 
• humid: ha a csapadékgörbe a hőmérséklet görbe felett 

halad, és a havi csapadék 100 mm alatti, akkor ezt a két 
görbe közötti sávon függőleges vonalakkal jelöljük 

• szuperhumid: ha a havi csapadékmennyiség meghaladja a 
100 mm-t, akkor fekete színnel jelöljük az adott hónapokat 

    

Tömegszaporodás (gradáció) 
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WALTER-LIETH-FÉLE  KLÍMADIAGRAM 



Walter-Lieth-féle klímadiagram:  
Előnyei:  
•  egyszerűség 
•  szemléletesség 
 
Hátrányai: 
•  az elpárolgás nem lineáris függvénye a hőmérsékletnek 
• az ariditási határértékeknél nem minden területen 

alkalmazható a 1:2 arány 
•  a 0⁰C alatti hőmérsékletnél, ariditás tekintetében 

használhatatlan 

Tömegszaporodás (gradáció) 



A GRADÁCIÓ FÖLDRAJZI VONATKOZÁSAI 
 

•a gradációnak vannak olyan esetei, amikor valamely területre 
bevándorló populáció szaporodik túl 

•a tömeges migráció főleg a sáskákra, lepkékre, levéltetvekre 
jellemző 

•a nagy sáskajárások még ma is súlyos gondokat okoznak 
•a gamma bagolylepke északi irányú vándorlása révén még a 

Brit-szigeteken is felléphet tömegesen 
•a rovarok vándorlása nagy távolságokra főleg a szél segítségével 

történik 

Tömegszaporodás (gradáció) 



SZÜNBIOLÓGIA: a biológiai együttlétezést vizsgáló 
tudomány 

• gyakorlatilag a bioszféra kutatását jelenti, ahol a 
vizsgálat alapegysége a biocönózis (élettársulás):  
térben és időben együtt élő, egymással közös 
anyagáramlás és energiaforgalom útján kapcsolatban 
álló populációk rendszere 

• legalább egy termelő, egy fogyasztó és egy lebontó faj 
populációja 

• térbeli mérete és a benne levő populációk száma igen 
eltérő lehet 

Szünbiológiai alapismeretek 



FOGALMAK 
• biotop: a biocönózis tartós kialakulására alkalmas olyan szárazföldi vagy vízi tér, 

amely rendelkezik az ehhez nélkülözhetetlenül szükséges energiaforrásokkal 
• ökoszisztéma: bármely szupraindividuális szerveződésű biológiai entitás, ha 

rendszerszemlélettel közelítjük meg (öko-rendszer), így rendelkeznie kell rendszer- 
és ökológiai kritériumokkal  

• a rendszer kritériumai: alkotórészei egymással tényleges kapcsolatban állnak, 
és működőképes  

• ökológiai kritérium: egyed feletti, de inkább populáció feletti szerveződéssel bír 
• Gyakori és hibás szóhasználatok: „erdei ökoszisztéma”, ami általában magát az erdőt jelenti. Erdei 

ökoszisztémának az erdőről a fentiek alapján alkotott rendszermodell nevezhető. A „Balaton egy ökoszisztéma” 
helyesen a „Balaton egy tó”, azaz a balatoni ökoszisztéma nem azonos a Balatonnal. 

• zoocönózis (állattársulás): táplálékláncok révén egymással kapcsolatban lévő, 
közös energiaforrás kiaknázása céljából együtt élő populációk összessége  

• az állattársulások felismerését nehezíti: 
• az állatok egy része fejlődési alaktól függően eltérő táplálékot fogyaszt (fürkész 

lárva parazitoid, az imágó virágport fogyaszt) 
• a fajok táplálék-specializációja közötti különbség 

Szünbiológiai alapismeretek 



FOGALMAK 
 

Szelényi Gusztáv-féle állattársulási kategóriák:  
• gazdaközösség (catena): egyetlen fajhoz tartozó 

növényállományhoz illeszkedő legkisebb egység, egy növényevő 
és egy, vagy több természetes ellenség alkotja 

• tápnövény közösség (catenarium): azonos növényi energiaforrásra 
szoruló gazdaközösségeket foglal magába idényegyüttesei 
(aspektus) vannak pl.: gyümölcsön tavaszi, nyári, téli aspektus 

• élőhelyközösség (preszocion): az oligo- és polifág kártevők 
tevékenysége túlnő a catenarium határain  

• csúcstársulás (szuperszocion): a gerincesek alkotják 
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SZÜNFENOBIOLÓGIAI RÉSZTERÜLETEK 
 
1. FAUNISZTIKA 
• kisebb-nagyobb növénytársulási egységben vizsgálódik 
• eredménye egy faunalista (checklist), önmagában semmit sem 

sejtet az adott élőhelyen megtalálható állattársulásról, ha nem 
ismerjük az egyes fajok életmódját. 

• az így kapott eredmény nem bizonyos populációk társulása,mert a 
faunalistában olyan fajok is lehetnek, amelyeknek az ottani anyag 
és energiaforgalomhoz nincs közük, épp csak átmentek a vizsgálat 
idején az adott területen 
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SZÜNFENOBIOLÓGIAI RÉSZTERÜLETEK 
 
2. PRODUKCIÓBIOLÓGIA 
• tér(fogat) egységben keletkező szerves anyag mennyiségét vizsgálja 

• producens szervezetek 
• konzumens szervezetek 
• reducens szervezetek 

• biocönotikai minimumtörvény: a biocönózisban a tartós energia-
felhalmozódást a heterotróf szervezetek sokoldalú tevékenysége gátolja 
meg, ezáltal tartva fenn a szabad energia minimumon maradását (Jermy 
Tibor)  

• csak ez teszi lehetővé az anyag folyamatos körforgalmát, ami által a 
növényeknek (autotróf) mindig elegendő mennyiségű energiában szegény 
v. teljesen degradált anyag áll rendelkezésére újabb szerves anyagok 
előállításához 
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SZÜNFENOBIOLÓGIAI RÉSZTERÜLETEK 
 

2. PRODUKCIÓBIOLÓGIA 
• maximális biocönotikai munka törvénye: a maximális 

fotoszintézisre és a szabad energia minimumon tartására vezető 
tendencia biztosítja a biocönózis élettevékenységének az adott 
viszonyok között lehetséges maximális intenzitását (Jermy Tibor) 

• Thienemann-féle dilemma: tagadja, hogy az élettársulásokban 
forgalomba hozott szerves anyag mennyisége megállapítható 
volna, mivel ugyanaz az anyag az élettársulásokban többször is 
testet ölt (inkarnálódik)  

• a biocönózisok anyagforgalmát ezért a tömegek 
összehasonlításával pontosan nyomon követni nem lehet 
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SZÜNFENOBIOLÓGIAI RÉSZTERÜLETEK 
 

3. SZÜNFIZIOLÓGIA 
• a biocönotikai minimumtörvényből fakad, hogy az autotróf és 

heterotróf szervezetek egymást létét kölcsönösen feltételezik 
 

Táplálkozás-biológiai és életforma csoportok (Szelényi Gusztáv): 
• producens elemek: termelők: minden olyan szervezet 

(kemoszintetizáló baktériumok, mélytengeri életközösségek is!), 
amelyek szerves vegyületeket állít elő, minden további szint 
számára nélkülözhetetlen energiaforrást teremtve 

• korrumpens elemek: primer v. közvetlen fogyasztók, „rongálók”: 
minden növényi és állati szervezet ill. mikroorganizmus, ami élő 
növényi szerves anyagra tart igényt 
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SZÜNFENOBIOLÓGIAI RÉSZTERÜLETEK 
 

3. SZÜNFIZIOLÓGIA 
• obstans elemek: közvetve fogyasztók, „ellenállók”: olyan szervezetek, 

amelyek állati fehérjére vannak utalva (ragadozók, élősködők, kórokozók) 
• interkaláris elemek: „eltakarítók”: növényi, állati szervezetek és 

mikroorganizmusok, amelyek az élettelenné vált növényi és állati eredetű 
anyagok kémiai energiáját hasznosítják 

• szusztinens elemek: „fenntartók”: növényi és állati szervezetek, amelyek 
más élő szervezetek fennmaradásának nélkülözhetetlen biztosítói pl.: 
szimbionták, megporzást végző rovarok 

• minden biocönózisban felismerhetők ezek az elemek, még az ember által 
gyökeresen átformált (mezőgazdasági, kertészeti) agrobiocönózisokban is, 
bár ott a fajspektrum mindig szűkebb 

• számos példa utal arra, ha egy biocönózisból kiemeltek egy fajt (általában 
egy ragadozót), a rendszer stabilitása felborult, mert a préda túlszaporodott 
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SZÜNFENOBIOLÓGIAI RÉSZTERÜLETEK 
 

3 feladat: 
1. szünfiziológiai spektrum felderítése 
• a zoocönózisban  tevékenykedő populációk közötti kapcsolatok feltárása 
• táplálkozásbiológiai életforma = cötus 
• az állattársulások 2, 3 v. 4 cötusból állnak 
• cötusérték: arra utal, hogy olykor ugyanahhoz a fajhoz tartozó populáció 

többféle tevékenységet is folytathat a zoocönózisban (korrumpens és 
interkaláris is /répadögbogarak/, vagy obstans és szusztinens is 
/fürkészdarazsak/) 

• a több cötus értékű, tehát többféle táplálkozásbiológiai csoportba 
beilleszkedni képes populációk növelik a zoocönózis 
összeszövődöttségét és összetételét is jelentősen befolyásolják 
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SZÜNFENOBIOLÓGIAI RÉSZTERÜLETEK 
 

2. faji spektrum megállapítása 
• a faji hovatartozásának megállapítása 
• ha ugyanazt a fajnevet viselő populáció kimutatható több 

állattársulásban, ezt két vagy több zoocönózis közötti 
fajazonosságnak nevezzük, aminek két típusa van: 
• közvetlen fajazonosság: azonos fajú a növényi energiaforrás 

(az almamoly a diófán és az almafán két egészen más 
katenárium keretében társul) 

• közvetett fajazonosság: különböző fajú a növényi 
energiaforrás, de az obstans elemek egy része azonos fajú 
(sodrómolyokhoz társuló parazitoid fémfürkészek) 
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SZÜNFENOBIOLÓGIAI RÉSZTERÜLETEK 
 

3. mennyiségi spektrum meghatározása 
• azon karakterisztikáknak van jelentőségük, amelyek az 

egyedszámmal kapcsolatosak, mert ezek értékelhetők a 
legreálisabban 

• abundancia (egyedsűrűség): abszolút számadat, a társulásban 
szerepet játszó faj egyedszámáról 
• energiaforrására (gazdanövény, vagy gazdaállat) vetítve 

vizsgáljuk 
• a viszonyítás módszere különböző lehet (pl.: pajzstetveknél a 

megtámadott növényi felületre, terrikol kártevőknél talaj 
felület-, vagy térfogategységre, viráglátogatóknál időegységre 
stb.) 
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3. mennyiségi spektrum meghatározása 
• dominancia: viszonylagos számadat, azt fejezi ki, hogy a vizsgált populáció 

egyedszáma hány %-át tesz ki a társulás valamennyi hozzá viszonyítható 
populációjának 

• csak azokat a populációkat viszonyíthatjuk egymáshoz, amelyeknek a 
táplálékláncban elfoglalt helye azonos 

• korrumpenciafok: az a befolyásoló hatás, amit egy korrumpens populáció a 
zoocönózis összetételére gyakorolni képes 

• minél nagyobb mértékben veszi igénybe a növényi energiaforrást, annál kisebb 
esélyt hagy további korrumpensek betársulására 

• 3 fokozata van:  
• regresszív korrumpenciafok: ha a növényi energiaforrás 50%-ánál 

kevesebbet vesz igénybe 
• progresszív korrumpenciafok: ha eléri az 50%-ot 
• destruktív korrumpenciafok: ha megközelíti a 100%-ot 
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SZÜNFENOBIOLÓGIAI RÉSZTERÜLETEK 
 

3. mennyiségi spektrum meghatározása 
• obstanciafok: az a létszámcsökkentő hatás, amit a vizsgált 

obstans populáció gazdapopulációjának egyedszámára gyakorol 
• empirikus obstanciafok: az a létszámcsökkentő hatás, amit a 

vizsgált obstans populáció gazdaállatának egy fejlődési alak 
csoportjára gyakorol (bábparazitoid fémfürkészek) 
• hibája: nem veszi figyelembe azt, hogy pl.: egy bagolylepke 

populáció esetén, a bábállapot előtt is egész sor egyedszám 
csökkentő hatás érheti a populációt, tehát azok az egyedek, 
amelyek a bábállapotig eljutottak, az eredeti egyedszámnak 
csupán a töredékét jelenthetik 
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3. mennyiségi spektrum meghatározása 
• gradológiai obstanciafok: az a létszámcsökkentő befolyás, amelyet egy 

obstans populáció gazdaállatának teljes nemzedékére gyakorol 
• a tojás állapottól az imágóvá alakulásig szükséges vizsgálni  

• pl.: egy bagolylepke tojásainak 80 %-át elpusztítja a Trichogramma 
evanescens nevű fürkészdarázs, a kiinduló állománynak már csak a 
20%-a tud és fog továbbfejlődni (empirikus obstanciafok = 
gradológiai obstanciafok 80%), ha még a lárvastádiumban egy másik 
fürkész (Psychophagus omnivorus) elpusztítja a lárvák 65%-át 
(empirikus obstanciafok 65%), de ha ezt a kiinduló gazdaállományra 
számítjuk, a bábozódásig eljutott állomány az eredetinek csupán a 
7%-a, és az erre átszámított létszámcsökkentő befolyás, azaz a 
gradológiai obstanciafok 13% 
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MI AZ ÖKOSZISZTÉMA? 

• bármely szupraindividuális szerveződésű biológiai entitás, ha 
rendszerszemlélettel közelítjük meg (öko-rendszer), így rendelkeznie kell 
rendszer- és ökológiai kritériumokkal  

• egy populáció, vagy populációkollektívum ökológiai szemléletű 
tanulmányozására létrehozott, absztrakción alapuló rendszermodell  

individuum 

populáció 

életközösség 

ökoszisztéma 

biom 

bioszféra 
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Energiaáramlás az ökoszisztémákban 

• egy-egy közösséget (zoocönózist) alkotó populációk között 
táplálékláncok alakulnak ki  
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• egy-egy közösséget (zoocönózist) alkotó populációk között még 
bonyolultabb táplálékhálók alakulnak ki 
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• a termodinamika második törvénye értelmében a 
táplálékláncokban vagy táplálékhálókban egymást követő 
élőlények számára felhasználható energia mennyisége 
csökken 

• ökológiai hatékonyság: a biomasszává alakított energia 
mennyiség %-os aránya az egymásra épülő szinteken 

• egy harmadlagos fogyasztó számára, az eredetileg 
producensek által termelt energiának csak az egyezred része 
lesz felhasználható 

• az energiaveszteség legnagyobb része hőként távozik 

 

Energiaveszteségek a táplálékláncokban és hálókban: 
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Bioszféra: – mint organizációs szint – a szerveződés csúcsa 
a Földön 

• Atmoszféra 

• a Földet körülvevő levegő membrán 

• sztratoszféra 

• az atmoszféra alsó, ózont tartalmazó rétege  

• Hidroszféra 

• minden Földön található víz: folyékony, jég, pára 

• Litoszféra 

• a Föld külső, szilárd kérge 
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• a Nap sugárzó energiája, az anyagok körforgalma és a 
gravitáció 

szén 
körforgalom 

foszfor 
körforgalom 

nitrogén 
körforgalom 

víz 
körforgalom 

oxigén 
körforgalom 

bioszféra 

hő hő hő 

hő 

Szünbiológiai alapismeretek 



Hol húzhatók meg egy vizsgált élőhely határai? 

Attól függ milyen léptékben vizsgáljuk: 

Térben vizsgálva: 

• kis léptékben:  pl.:  talajmikrobák kölcsönhatásai 

• nagyobb léptékben: pl.: az erdőművelés hatása a tápanyagok 
körforgalmára 

• természetes határok által: az élőhelyeket gyakran határolják 
természetes képződmények (folyó, tó, tenger, hegység..)  
 Időben vizsgálva: 
• pillanatnyi: levél szintű fotoszintézis vizsgálat  
• szezonális: lombhullató erdők vizsgálata 
• sorozatos: vizsgálat 3 hónappal az erdőtűz után, 300 évvel az 

erdőtűz után  
• fajok migrációja, inváziója: 1-1000 év 
• evolúciós szintű: együttes evolúciós kapcsolatok vizsgálata 
• geológai léptékű: glaciális/interglaciális ciklusok vizsgálata 
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Célok, stratégiák és megoldások a biodiverzitás 
védelmére: 

• Cél: a populációk védelme természetes élőhelyükön 

• Stratégia: kellő nagyságú terület megőrzése 

• Megoldások:  

• élőhelyek védelme állami tulajdonba helyezéssel 

• a nem őshonos fajok állományának csökkentése 

• az őshonos fajok visszatelepítése 

• a tönkretett élőhelyek helyreállítása 

Szünbiológiai alapismeretek 



A növényvédelem biodiverzitást védő megoldása = integrált növényvédelem  

INTEGRÁLT NÖVÉNYVÉDELEM:  
• a károsítók leküzdése kombinálva az agrotechnikai, fizikai, kémiai és biológiai 

védekezési módokat, annak érdekében, hogy a gazdasági, egészségi és 
környezeti károkat minimalizáljuk 

• hosszútávú, tudományosan megalapozott döntéshozó folyamat, ami 
azonosítja és csökkenti a károsítók és az ellenük való védekezési stratégiák 
kockázatait. 

• egy módszer, koordinálja a károsítók biológiájáról szerzett ismereteket, a 
környezeti információkat és a rendelkezésre álló technológiákat, hogy 
elkerülje a nagymértékű károsítást, mindeközben ügyelve az emberek, a 
vagyontárgyak és a környezet minimális terhelésére 

• hatékony stratégia a károsítók leküzdésére bármilyen területen (lakott 
környezet, művelt és természetes állapotú terület) 

• társadalmilag elfogadott, környezettudatos és gazdaságos növényvédelem  
 

Szünbiológiai alapismeretek 



INTEGRÁLT 

• interdiszciplináris megközelítés, felhasználva a növénytermesztés 
tudományos alapjait, egyetlen rendszerré integrálva védekezési 
stratégiákat és eljárásokat 

• stratégiák: mindenre kiterjedő tervek a károsítók kártételének 
minimalizálására  

• eljárások: aktuális megoldások (kémiai, agrotechnikai, fizikai 
biológiai, genetikai) kezelések kivitelezésére 

NÖVÉNYVÉDELEM 

• döntéshozó folyamat, a károsítók (kórokozók, gyomnövények, 
kártevők) leküzdésére tervezett, szisztematikus módon, nem a 
totális irtásra, hanem a kártételi küszöb alatt tartásra törekedve 
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Integrált növényvédelmi stratégiák 

• „ne tégy semmit” – ha a felvételezése (mintavétel) alapján a kártevő 
populáció károkozása nem éri el a gazdasági küszöbértéket, a védekezés 
nem indokolt 

• „csökkentsd az egyedszámot” – ha a kártevő populáció károkozása 
megközelíti, vagy eléri a gazdasági küszöbértéket, kémiai, biológiai, 
agrotechnikai módszerekkel csökkenthető a egyedszám 

• „csökkentsd a gazdanövény/tápnövény fogékonyságát” – 
rezisztenciára nemesítés, rezisztens, toleráns fajta választása, stressz 
faktorok csökkentése 

• „kombináld a stratégiákat” – a hatékony védekezés és az 
esetlegesen kialakuló rezisztencia elkerülése érdekében 
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Általános egyensúlyi állapot /General Equilibrium Position (GEP)/ 
 
• Csak mert jelen van egy károsító, nem feltétlenül kell ellene 
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Gazdasági kártételi küszöbszint /Economic Injury Level (EIL)/: 
•  a kártétel miatti veszteség és a károsító elleni beavatkozás ökonómiai 

összevetéséből adódik 
• az a pont, ahol a kezelés költsége megegyezik a kártétel miatti veszteséggel 
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EGYSZERŰSÍTETT EGYENLET AZ EIL KISZÁMÍTÁSÁRA:  
 
EIL = P = C/(V * I * D), ahol 

V = egységnyi termék piaci értéke (pl.: $/ha) 
I = egységnyi kártétel egységnyi terményen (pl.: %   
 levélkártétel/rovar/ha) 
P = a károsító populáció sűrűsége vagy intenzitása (pl.: rovar/ha) 
D = egységnyi károsításra jutó kártétel (pl.: mázsa/ha/% 
 levélkártétel) 
C = növényvédelem költsége (pl.: $/ha) 

 
• olyan esetekben, ha bizonyos mértékű kártétel elkerülhetetlen, pl.: ha a 

kártétel csak 80%-ra mérsékelhető: 
   P = C/(V * I * D * K), ahol 
 K = a kártétel arányos csökkentése (pl.: 80% esetén 0,8) 
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Gazdasági, vagy védekezési küszöb (Economic /Action Threshold) 
• az a károsító populáció nagyság, ahol indokolt a védekezés 
• ennél a szintnél és e fölött a kártétel miatti veszteség meghaladja a 

védekezés költségét 
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Gazdasági küszöb 
 

idő 
időre van szükség a probléma 
azonosításához és a szükséges védekezés 
végrehajtásához  
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A gazdasági, vagy védekezési küszöb kiszámítása 

Szükséges hozzá: 
1. a károsító pontos azonosítása 
2. a károsító populáció nagyságának felmérése 
3. a növény fenológiai állapotainak és azok kártétellel 

szembeni érzékenységének ismerete 
4. a gazdasági kártételi küszöbérték legalább hozzávetőleges 

ismerete 
5. annak figyelembe vétele, hogy a védekezési küszöb eltérő 

lehet a növény különböző fenológiai stádiumaiban és a 
különböző értékű terményeknél 
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Az integrált növényvédelem tipikus lépései: 

0. előkészületek, megelőzés 

1. a probléma pontos azonosítása 

2. a probléma mértékének pontos megállapítása 

3. a probléma jelentőségének elemzése 

4. alkalmas védekezési alternatívák felvázolása 

5. a védekezés megfelelő kivitelezése 

6. a védekezés hatékonyságának értékelése 

7. a hatékonyság-értékelés eredményeinek későbbi 
felhasználása a hatékonyság növelésére 
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1. Az integrált növényvédelmi program feltételei: 
• a károsító fajszintű azonosítása 
• a károsító egyedszámának megállapítása  
• a károsító biológiájának, ökológiájának ismerete  
• a biotikus és abiotikus tényezők károsítóra gyakorolt 

hatásának ismerete 
• a totális irtás helyett az gazdaságilag elfogadható 

szint alá történő visszaszorítás megvalósítása 
• rovarok esetén, különösen fontos a totális irtás 

elkerülése, mert az a természetes ellenségeik 
pusztulását is eredményezi, ezért szükséges egy 
kisebb egyedszámú kártevő populáció megtartása 
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2.1. Monitoring, a kártevők megfigyelése:  
• gyűjtés, azonosítás, a rajzás nyomon követése  
• pl.: csapdák alkalmazása 
 

2.2. Előrejelzés: 
• meteorológiai és egyéb információk 
• egyszerű meteorológiai eszközök használata az 

előrejelzésére 
 

2.3. Küszöbértékek alkalmazása:  
• a védekezés szükségességének környezettudatos és 
gazdaságos megállapítása 
• a kijuttatandó peszticidek mennyiségének csökkentése 
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2.4. Károsító leküzdési módszerének megválasztása:  
• terv alapján, tudományos ismeretek felhasználásával, 
legalább két alkalmas növényvédelmi módszer okszerű 
kombinációja, a lehető legjobb eredmény elérése 
érdekében  
• nagyon lényeges a prevenció, rengeteg későbbi 

problémától mentesíthet, és az elmaradó védekezési 
beavatkozások miatt a jövedelmezőség is javul 

 

2.5. Feljegyzések készítése:  
• évről-évre fontos a károsítókkal kapcsolatos 
tapasztalatok feljegyzése, az esetleges gradációkra való 
felkészülés és a peszticidekkel szembeni rezisztencia 
kialakulásának elkerülése végett 
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3.1. Rezisztens és ellenálló fajták választása:  
 

• amennyiben elérhetők ilyen fajták, hibridek, 
célszerű ezek termesztése, a kártételek 
mérséklése és a károsítók leküzdésének 
egyszerűsítése miatt 
• ez az egyik legegyszerűbb módja a kezelési 

költségek csökkentésének és még a peszticid 
kijuttatás negatív környezeti hatásaival sem kell 
számolni 
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3.2. Agrotechnikai, fizikai védekezés:  
• vetésváltás hasznos olyan kártevők esetén, amik nem távolodnak 

el áttelelési helyeiktől    
• a potenciális telelőhelyek megsemmisítése: másodlagos (gyom) 

tápnövények, lehullott levelek eltávolításával csökkenhető a 
következő évi populáció nagysága 

• olyan technikák alkalmazása, amik segítik a kártevők természetes 
ellenségeinek felszaporodását (sorközök füvesítése szőlőben) 

• vetési/ültetési idő jó megválasztásával elkerülhető a kártevő 
rajzáscsúcsa 

• egészséges, kórokozó mentes szaporítóanyag használata  
• okszerű tápanyag utánpótlással jó kondíciójú növényállomány 

elérése 
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3.2. Agrotechnikai, fizikai védekezés:  
 

• megfelelő öntözési terv készítése, annak elkerülésére, 
hogy hosszabb időre magas páratartalom alakuljon ki az 
állományban 

• fogékony fajták termesztésének kerülése olyan 
területeken, ahol ismerten magas a károsító nyomás  

• a táblák, a táblákon belüli a művelési irány, helyes 
tájolásával elérhető a lehető legjobb szárító hatás, ami 
csökkenti a kultúrnövény állományában a páratartalmat, 
illetve szárítja a növények felszínét, emellett elkerülhető 
az erózió és defláció okozta termőréteg veszteség  
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3.3. Biológiai védekezés:  
• törekedni kell a természetes ellenségek minél 

nagyobb mértékű megőrzésére és 
élettevékenységük támogatására, a minél kisebb 
mennyiségű és minél szelektívebb rovarölő szerek 
használatával 

• menedéket kell biztosítani a természetes ellenségek 
számára (virágzó növények, alternatív tápnövények)  

• zárt termesztő berendezésekben különösen 
hatékonyak a ragadozó és parazitoid ízeltlábúak 
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3.4. Kémiai védekezés:  
• csak akkor használható, ha a előrejelzés és a 

küszöbértékek alapján ez indokolt 
• a peszticidet hatékonysága és környezeti veszélyessége 

alapján kell kiválasztani  
• törekedni kell az egyöntetű kijuttatásra és a pontosan 

alkalmazott szer és permetlé mennyiségre 
• minimalizálni kell az elsodródás esélyét, ha szükséges 

légi kijuttatásnál cseppnehezítőt kell alkalmazni, viaszos 
felületű levelek esetén pedig tapadásfokozó használata 
javasolt 
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