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Kivonat 

A természetesvízi tokállományok jelenlegi állapotát drámai mérték� csökkenés 

jellemzi, ami nagy részben a túlhalászatból származó legális és illegális 

kaviárkereskedelemnek köszönhet�. A dunai tokfélék állományának vészes csökkenése 

miatt 2007-ben valamennyi, a Duna alsó szakaszán lév� országban megtiltották a 

természetes folyóvízi halászatból származó kaviár kereskedelmét.  

Amennyiben fiatal korban már meghatározható lenne az ivar, úgy a kaviártermelés 

szempontjából „felesleges” hímeket el lehetne különíteni (hústermelés), és egynem�

ikrás állományok létrehozásával egységnyi területen nagyobb mennyiség� kaviár lenne 

el�állítható. Történtek már próbálkozások a tokfélék esetén a kialakuló ivar korai 

el�rejelzésére, azonban általánosan alkalmazható módszert még nem fejlesztettek ki.  

Hipotézisünk volt irodalmi adatok alapján, hogy már három fajban korábban (viza, 

vágó- és s�regtok) az ivarok statisztikailag igazolhatóan elkülöníthet�ek voltak 

vérhormon koncentrációk alapján még ivarérettségi kor elérése el�tt. 

A munkánkat a Gy�ri El�re Termel�szövetkezet telephelyén végeztük. A munkánk 

során a farki (vena caudalis) vénából vett vér vérplazmájából négy (ösztron E1, 17�

ösztradiol E2, progeszetron P4, tesztoszteron T) különböz� ivari hormont határoztunk 

meg. A vizsgálatokat különböz� korosztályokban is elvégeztük (testtömeg: 85-430 g, 

testhossz: 33-48 cm), annak érdekében, hogy  melyik lehet az a növekedési id�szak, 

amelyben eredményes lehet az ivarok különválasztása. A vizsgált hormonkoncentrációk 

eredményeinek statisztikai elemzésére többváltozós statisztikai módszert, a 

f�komponens analízist (Principal Component Analysis, PCA) és kanonikus variancia 

elemzést (Canonical Variate Analysis CVA) alkalmaztuk. 

Az eredmények tekintetében hipotézisünk nem volt teljesen megfelel�, hiszen csak 

„részleges ivarszétválogatási határt” sikerült kimutatni a tesztoszteron 

hormonkoncentrációkban. 

A munka a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP-1.1.1-09/1-2010-00226) 
támogatásával valósult meg. 


