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AZ IDŐJÁRÁS ÉS A HASZNOSÍTÁS GYAKORISÁGÁNAK HATÁSA 

EGY DOMBVIDÉKI JUHLEGELŐ ÁLLATELTARTÓ-KÉPESSÉGÉRE 

 

The effects of the weather and the frequency of utilization on the animal 

carrying capacity of a hilly bucking range 

 

Balázs Dóra Krisztina, Tasi Julianna 

 
Szent István Egyetem, Növénytermesztési Intézet, 2103 Gödöllő, Páter K. út 1. 

E-mail: dora.balazs91@gmail.com 

  

Összefoglalás 
 

A juhtenyésztés régi hagyományokkal bír, és jelentős szerepe van más mezőgazdasági 

tevékenységek számára nehezen fenntartható területek felhasználásában, és környezeti 

egyensúlyának megtartásában. A kevésbé termékeny területeken azonban az állatok nem 

képesek ugyanazokat az értékeket elérni, mint jobb minőségű gyepek legeltetésével, így a 

juhágazat a legkevésbé jövedelmező mezőgazdasági ágazatok közé tartozik. A hazai 

juhállomány 1980-as évektől nagymértékben lecsökkent, 2000-től enyhe, de folyamatos 

növekedést mutat. (Jávor A., Kukovics S., Molnár Gy. (szerk.) 2006) 2011-es KSH-adatok 

alapján a hazai juhállomány 1 millió 95 ezer egyed, ebből 833 ezer anyajuh (KSH 2011).  

Magyarország gyepterülete 1 millió hektár, ebből átlagosan 760 ezer hektár hasznosított gyep, 

amely, ökológiai adottságai által, legfőképp legeltetéses használatra alkalmas (Tasi 2010). A 

jelenlegi anyajuh-állomány ennek a hasznosított gyepterületnek mintegy 35-40%-át veszi 

igénybe. 

A kísérlet célkitűzése az időjárás és a hasznosítási gyakoriság következményeinek, illetve az 

állateltartó képességre kifejtett hatásuknak a vizsgálata. A kapott eredmények alapján 

lehetőség van az adott gyepterület hasznosítási módjának, gyakoriságának optimális 

megválasztására, ezáltal nagyobb terméshozamok és kiegyenlítettebb növedék arányok 

elérése lehetséges. Megfelelő gyeppel biztosítható az állatok egész éves legelői 

takarmányellátása. 

 

Kulcsszavak: juhlegelő, időjárás hatása, hasznosítás gyakoriságának hatása, állateltartó 

képesség 

Key words: bucking range, effects of the weather, effects of the frequency of utilization, 

animal carrying capacity 

 

Abstract 

 

Sheep breeding has old traditions, and plays a considerable role in the use of areas difficult to 

preserve for other agricultural activities and keep them in environmental balance. However, 

the animals are not able to attain the same values, on the less fertile areas as on better quality 

lawns, so the sheep section is one of the least profitable agricultural sector. The inland sheep 

population has decreased largely since 1980, but since 2000 it has shown a mild but 

continuous increase. Based on the KSH data the inland sheep population 1 million 95 

thousand, with 833 thousand ewes.  

Hungary’s lawn area is 1 million hectares, from this on average 760 thousand hectares are 

utilized lawn, wich, because of its ecological conditions, is suitable mainly for grazing. The 

present ewe stock is using approximately 35-40 percent of this utilized lawn. 

mailto:dora.balazs91@gmail.com
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The objective of the experiment is to study the effects of the weather and the utilization 

frequency on the animal carrying capacity. Base on the result there is a possibility to choose 

the optimum utilization and frequency manner of the given lawn area, hereby it is possible to 

reach bigger yields and more balanced rate of accretions. The animals annual fodder is 

provided with appropriate lawns. 

 

 

Anyag és módszer 

Kisfüzes az Észak Magyarországi Középhegység nagytájba, azon belül a Mátravidék 

középtájba, és Mátralába kistájba tartozik. Ökológiai adottságait tekintve domboldali 

elhelyezkedésű, száraz fekvésű gyep, vezérnövénye a sovány csenkesz. 

A Füzes Farm Kft. húshasznú, fajtatiszta texel juhok extenzív tartásával és tenyésztésével 

foglalkozik, 2001 óta. Törzstenyészetként minősített tenyészállatokat állít elő, illetve a 

tenyészállatnak nem megfelelő egyedeket vágóállatként értékesíti. 300 anyaférőhelyes telep, 

amelyhez 110 hektár földterület tartozik, melyből 90 hektár átlagosan 3 AK értékű, gyenge 

minőségű ősgyep, és 20 hektár lucerna. A műúton elérhető és közművesített telep Kisfüzes 

község határában található.  

A takarmányozás, az abraktakarmányok kivételével, teljesen az önkiszolgálásra alapozott, a 

legelő füvét és szénát korlátozás nélkül fogyaszthatják az állatok. A legeltetés 90 hektár 

ősgyepen történik, szakaszos legeltetési módszerrel, villanypásztorral körülhatárolt 

szakaszokon. Az egyes területeket közlekedőfolyosón keresztül érhetik el az állatok a 

színszerű istállóból, bármikor, korlátozás nélkül. Az anyák évente egyszer, szabadban, 

nyájban ellenek, majd a fogadtatóba kerülnek, itt történik meg a bárányok lekezelése és az 

anyák ellenőrzése. Választás után a jerkéket áttelepítik, következő év szeptemberéig 

nagyméretű legelőkön tartózkodnak szabadtartásban, majd kos alá kerülnek. (Dr. Munkácsi 

L., Dr. Patkós I. 2007) 

A szabadtartásos, természetes körülményeknek, és a megfelelő legelési lehetőségeknek 

köszönhetően egészséges, edzett, szilárd szervezetű, és hosszú hasznos élettartamú állomány 

nevelhető. 

A kísérlet és a vizsgálati módszer 

A területen 2009 óta zajló kísérlet az időjárás, és a hasznosítás gyakoriságának hatását 

vizsgálja, illetve hogy ezek a tényezők miként befolyásolják a legelő állateltartó-képességét.  

A mintaterület 9 parcellából áll, az egyes parcellák mérete 4x4m, a középső sort jobb-, és bal 

oldalon is 2-2m szélességű közlekedő út választja el egymástól. Ez a mintaterület tükrözi a 

teljes terület növényállományát. A gyepnövedékek betakarítása kaszálással történik, évente 

három változatban: 2, 3, illetve 4 kaszálás/év, mindhárom kaszálási gyakoriság három 

ismétlésben elvégezve. A kísérlet során vizsgált adatok: növényállományban bekövetkező 

változások, gyep magasságának alakulása, termés mennyisége, a takarmány minőségének 

laboratóriumi vizsgálatai, és a talajvizsgálatok.  

A kísérlet első felében Balázs-féle quadrát módszerrel történt (Balázs 1949) a mintaterület 

borítottságának és növényi összetételének meghatározása. A növények hat csoportba kerültek: 

I. rendű pázsitfüvek, egyéb pázsitfüvek, I. rendű pillangósok, egyéb pillangósok, közömbös 

kétszikűek és egyéb szúrós fajok. 

Extenzív hasznosításnál évente két hasznosítás történik, természetvédelmi gyepek kezelési 

előírásainak megfelelő gazdálkodással, első kaszálás június 15.-e után, második október 

elején. Szakaszos legeltetésnek megfelelő gazdálkodásnál négy növedék van évente, először 

május elején, majd 40 napos, később egyre hosszabb rotációkkal, október elejéig. Az évente 

három hasznosítással történő vizsgálat az extenzív gyepek legeltetéses hasznosításának 

szimulációjára alkalmas, első kaszálás május közepén kezdődik, 2 sarjúnövedék legeltetéssel 



 6 

hasznosul. Hosszabbak a regenerációs idők a szakaszos legeltetéses gazdálkodás rotációinál. 

A hasznosítási változatok során a mintavételek kaszálással történtek. (Török 2010) 

A területről időjárási adatokként a csapadékmennyiség, hőmérséklet, páratartalom, és szél 

értékei állnak rendelkezésre (az OMSZ Éghajlati Osztály adatszolgáltatása révén).  

 

Eredmények és értékelés 

A dolgozat elkészítésekor feladatom: 

- A 2009-2011-es termésmennyiségi eredmények alapján az állateltartó-képesség 

kiszámítása a fűszükséglet-fűhozam alapján, 

- nettó energia-tartalom alapján, 

- Korrelációk megvizsgálása az évjárat és az állateltartó-képesség között, valamint a 

hasznosítási rendszer és az állateltartó-képesség között. 

- 2012-2013 években a kísérlet folytatása saját adatgyűjtéssel és adatfeldolgozással, 

az állateltartó-képesség kiszámítása ezekben az években is. 

 

Következtetések és javaslatok 

Az adatok feldolgozása és az eredmények kiértékelése után az évjárat és a hasznosítás 

rendszerének az állateltartó-képességre gyakorolt hatása alapján javaslatokat kell tenni a téli- 

és nyári takarmányozás helyben legalkalmasabb rendszerére. 

 

Köszönetnyilvánítás 

 

Szeretném megköszönni Dr. Tasi Julianna egyetemi docens áldozatos munkáját és segítségét, 

amellyel támogatja szakdolgozatom elkészítését. Köszönet illeti a Gyepgazdálkodási osztály 

munkatársait szakmai segítségnyújtásukért. 
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Összefoglalás 

 
A pázsitfűfélék (Poaceae) családjába tartozó Bambuszfélék (Bambusoideae) alcsalád 

Bambusae nemzetségcsoportjának Botnád (Phyllostachys) nemzetsége széles körű 

felhasználási lehetőségekkel rendelkezik. Rügyeit, mint zöldséget fogyasztják, levele és 

rizómája a gyógyító és betegségmegelőző étrend szerves része, szára papír-, textil- illetve 

építőipari nyersanyagként elterjedt. 

Fő célunk az volt, hogy a Szent István Egyetem Gödöllő, Botanikus Kert, 

Phyllostachys állományát, melyet a folyamatosan bővülő faj és fajtaszámnak köszönhetően 

hazánk legjelentősebb in situ Phyllostachys génbankjának tekinthetünk, SSR markerekkel 

genotipizáljuk, létrehozva egy átfogó adatbázist. Az SSR (Single Sequence Repeat) markerek 

kodominánsan öröklődnek, és kiválóan alkalmasak a fajok illetve fajták közötti 

polimorfizmusok, és a szülő-utód kapcsolatok kimutatására. 

A genetikai polimorfizmus vizsgálatokhoz 5 egészséges levelet gyűjtöttem 

taxononként, melyeket a mintavételt követően –70 °C-ra helyeztem tárolási céllal. A DNS-t 

DNeasy Plant Mini Kittel izoláltam. A DNS mennyiségét és minőségét NanoDrop ND-1000 

spektrofotométer segítségével ellenőriztem. A minták hígítása után PCR reakciókat végeztem 

RAPD és más fajokra leírt SSR markerekkel. 

Távlati célunk, hogy korábbi kísérleteim eredményeihez – melyek a beltartalmi 

értékekre vonatkozóan, a vizsgált taxonok közötti különbségek feltárására valamint e 

paraméterek vegetációs idő alatti változására irányultak –, genetikai háttért keressünk, és 

feltárjuk az egyes taxonok közötti beltartalmi különbözőségek és az expresszálódó gének 

közötti esetleges összefüggéseket. 

 

Kulcsszavak: Phyllostachys, polimorfizmus, SSR marker 

Keywords: Phyllostachys, polymorphism, SSR marker 

 

Irodalmi áttekintés 

Az általam vizsgált Phyllostachys nemzetség tagjainak gyakorlatilag minden részét 

hasznosítják hazájában. A bambusz rügy az egyik legkeresettebb zöldség (Fu et al. 2002). 

Szára, fa és bútoripari alapanyag, melyet már évszázadokkal ezelőtt is alkalmaztak az Ázsiai 

országok építészetében. 

Napjainkban egyre nagyobb a társadalmi nyitottság a „keleti orvoslás” felé; 

elterjedőben vannak az egészségmegőrzés alternatív formái (pl. gyógyító és 

betegségmegelőző étrend) – a bambusz levél hatóanyagait teaként hasznosítják egészség-

mailto:szonny@gmail.com
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megőrzési céllal. (Farrelly 1984, Dajun & Shao-Jin 1987, Kweon et al. 2001, Chen és Chen 

2004, Crompton 2006, Stangler 2008). Utóbbi vizsgálatát tűztem ki célul a két évvel ezelőtti 

Tudományos Diákköri Dolgozatom kísérleteinek kezdetekor. 

A Bambuszfélék (Bambusoideae) alcsaládnak 70 nemzetségcsoportja ismert, 

melyekbe közel 1200 faj tartozik (Dajun & Shao-Jin 1987). Az egyes taxonok 

megkülönböztetése nagyon nehézkes. A taxonómiai besoroláshoz nem lehet felhasználni a 

virágzatot, mert számos faj esetében erre akár 120 évet is várni kellene. Helyette olyan 

morfológiai bélyegeket vesznek figyelembe, mint a rizóma, szár, rügy, e vizsgált 

tulajdonságokat viszont erősen befolyásolják a környezeti hatások. (Friar és Kochert 1991) 

Ázsiai országok projektsorozatot (INBAR) indítottak, melynek célja a különböző vadfajok 

összegyűjtése és új, eddig le nem írt fajták azonosítása. A program eredményeképp közel 100 

új taxont sikerült azonosítani Szumátrán, Nepálban és Butánban (Widjaja 1994, Stapleton 

1995), melyek újabb vizsgálandó morfológiai bélyegek bevonását tették szükségessé. 

A klasszikus taxonómiai besorolás problémáinak megoldására ad lehetőséget a 

molekuláris markerek használata. A molekuláris markerek, a DNS olyan szakaszai, amelyek a 

kromoszómák meghatározott részein találhatóak, és amelyek öröklődése a mendeli szabályok 

szerint történik (Kiss 2005). A DNS-ben kimutatható polimorfizmusok kiválóan 

használhatóak genotipizálásra, a növények esetében pedig a genom mindhárom komponense 

(sejtmagi, mitokondriális és kloroplasztisz) alkalmas objektum erre. A növényfajok és fajták 

azonosítására – molekuláris ujjlenyomat készítésére – széles körben elterjedt molekuláris 

markerek az SSR (Single Sequence Repeat)-ek. Az SSR markerek sikere annak 

tulajdonítható, hogy kodominánsak, az eredmények reprodukálhatóak, és a diploid fajok egy-

egy mikroszatellit lokuszában felszaporodó egy vagy két fragmentum (allél) pontos mérettel 

jellemezhető. A bp-ban kifejezett számadatok a laboratóriumok közötti információ cserét is 

egyszerűsítik a gélfotókon rögzített mintázathoz képest (Kiss 2005). A kodomináns öröklődés 

miatt a szülő-utód kapcsolatok kimutatására is kiválóan alkalmazhatóak. 

A molekuláris markerelemzésekkel, olyan markerek kiválasztása is lehetővé vált, 

amelyek kapcsoltan öröklődnek fontos tulajdonságok génjeivel. A QTL (Quantitative Trait 

Locus) analízis segítségével fajok közötti keresztezésekben számos jelleget, meghatározó 

genetikai régiót lehet azonosítani. Amennyiben marker és lokusz elég közel vannak 

egymáshoz, tehát a marker kapcsoltan öröklődik a tulajdonságot meghatározó lokusszal, a 

DNS marker felhasználható a jelleg (pl. polifenol tartalom, antioxidáns kapacitás) meglétének 

bizonyítására más fajták esetében. Bambusz esetében az első molekuláris taxonómiai 

vizsgálatokat Watanabe és munkatársai (1994) végezték kloroplaszt DNS vizsgálatokkal. 

RFLP markereket Friar és Kochert (1994), SSR markereket Lin és munkatársai (2010) illetve 

Mikherjee és munkatársai (2010) használtak. 

Dolgozatom célja bambusz fajokra leírt SSR markerek (pl. scu10) alkalmazásával a 

gyűjtött fajok és fajták jellemzése, molekuláris ujjlenyomatuk elkészítése, az esetleges szülő-

utód kapcsolatok feltárása. Távlati célom, hogy korábbi kísérleteim eredményeihez, az egyes 

taxonok közötti eltérő beltartalmi értékekhez genetikai háttért keressek. 

 

Anyag és módszer 

Növényanyag 

 Vizsgálataim tárgyát a Szent István Egyetem Botanikus Kert, Gödöllő Phyllostachys 

állománya képezi.  

A vizsgálatok módszere 

A DNS izoláláshoz 5 egészséges levelet gyűjtöttem taxononként, melyeket a 

mintavételt követően –70 °C-ra helyeztem tárolási céllal. A DNS-t Plant DNeasy® mini kittel 

(Qiagen, Biomarker  Kft., Gödöllő) izoláltuk a gyártó előírásait követve. Az izolált DNS 

mennyiséget és a minőséget NanoDrop ND-1000 spektrofotométer segítségével ellenőriztem.  
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A minták hígítása után PCR reakciókat végeztem először RAPD markerekkel, hogy 

ellenőrizzem a hígítás helyességét. Majd más fajokban is működő (szőlő, alma, tiszafa, 

selyemfenyő, akác) SSR markerekkel – idáig tesztelt: scu 10 (Scott et al. 2000). A PCR 

reakció körülményei a következőek voltak: A PCR reakciót a Bio-Rad iCycler készülékben 

végeztük 10 μl végtérfogatban. A reakció elegy templátként 10-20 ng genomi bambusz DNS-

t, 10-10 pM forvard és reverz primert, 2,5 μl 10x-es puffert, 2 mM MgCl2-ot, 75 μM dNTP-t 

és 1,2 U WestTeam Taq polimerázt tartalmazott (WestTeam BioTech, Pécs). A 

reakciókörülmények a következők voltak: 2 perc 94˚C, amit követett 10 cikluson keresztül 10 

másodperc 94˚C, 30 másodperc 65˚C, 1 perc 30 másodperc, a ciklusonként 1 ˚C-ot csökkent a 

primer tapadás hőmérséklete, majd 24 cikluson keresztül 10 másodperc 94˚C, 30 másodperc 

56˚C, 1 perc 30 másodperc, 72˚C, az utolsó ciklus után 5 perc 72˚C.  

 

Eredmények és értékelés 

Az általunk használt DNS izolálási módszer kiválóan használható bambusz esetében. 

Nagyon jó minőségű és mennyiségű DNS-t eredményezett. A más fajokban is működő, 

szőlőre leírt SSR marker a bambusz esetében is működött, de monomorf mintázatot kaptunk, 

így a taxonok elkülönítésére nem alkalmas. 

 

Következtetések és javaslatok 

Az általunk alkalmazott DNS izolálási módszerrel kiváló a bambusz fajokra. A szőlő 

esetében leírt SSR működött a bambuszban, de polimorfizmus kimutatására nem alkalmas. A 

munka még kezdeti stádiumban van. Már megrendeltünk bambusz fajokra leírt SSR 

markereket, melyekkel folytatjuk a megkezdett vizsgálatokat.  A pontos allélméreteket 

poliakrilamidgél elektroforézist követően ALF express (automata lézerfluorimeter) készülék 

alkalmazásával fogjuk meghatározni, az eredményekből SPSS program alkalmazásával 

dendogramot fogunk szerkeszteni, amivel a rokonsági kapcsolatokat is meg tudjuk állapítani. 

Az eredmények alapján a kérdéses taxonok azonosítását és besorolását kívánjuk elkészíteni. 

 

Köszönetnyilvánítás 
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Összefoglalás 

 
A lappantyú (Caprimulgus europaeus) hazánk védett, Natura 2000 jelölő faja. 

Természetes élőhelye az 1950-es évektől jelentősen átalakult. A Kiskunságban természetes 

élőhelye mellett intenzíven kezelt fekete fenyő ültetvények vannak, amiket a vágásforduló 

idején tarvágással hasznosítanak. Ez jelentős változást okoz az élőhely minőségében. 

Vizsgálatom során szerettem volna megismerni azt az élőhely-szerkezetet, ami a lappantyú 

számára kedvező. A kutatás alapja akusztikus felmérés volt. Térinformatikai eszközökkel, 

homogenitás vizsgálattal, majd élőhely-preferencia indexszel hasonlítottam össze az élőhelyet 

és azokat a területeket, ahol a hím lappantyúk énekeltek. Vizsgálatommal kimutattam a fás 

szárú vegetáció mennyiségének és mozaikosságának is meghatározó szerepét. Ezek a 

vizsgálatok iránymutatóak lehetnek egy erdőszerkezet átalakítási munkálata során. 

Kulcsszavak: lappantyú, élőhelyválasztás, Kiskunsági Nemzeti Park, Kolon-tó,  

Keywords: Nightjar, habitat use, Kiskunsag National Park, Lake Kolon 

 

Bevezetés 

A lappantyú (Caprimulgus europaeus) Magyarországon rendszeresen fészkelő védett, 

Natura 2000 jelölő madárfaj. Rejtett éjszakai életmódja miatt nehezen vizsgálható, ezért 

állományáról kevés adatunk van, amelyek szinte kizárólag megfigyelésekre vonatkoznak. 

Európai állománya folyamatosan csökken. Közép-Európában az elterjedés súlypontja 

Magyarország keleti részein van. Nálunk tipikus élőhelye a borókások és borókás-nyarasok 

(Haraszthy, 1998). E táj arculata az 1950-60-as éveket követően először a gazdálkodás 

módjának megváltozása miatt, majd a homoki gyep kötelező fásítása miatt jelentős mértékben 

megváltozott, ami feltehetően nagy hatással volt a lappantyú állományára is (Babos, 1954). 

A 229,6 hektáros vizsgálati területem, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (KNPI) 

III. számú Kolon-tavi törzsterületén, az úgynevezett Bikatorokban helyezkedik el. A 

bikatoroki buckavidék a Duna-Tisza közi hátságtól folyóvízi erózióval elszakított, szigetszerű 

futóhomok vonulat, a buckaraj egyik tagja. Részben kötött homokfelszínek formái jellemzőek 

a buckavidékre. Mélyen bevágódott szélbarázdák, közöttük éles maradékgerincek, nagy 

garmadák, és kis számban parabola buckák találhatók itt (Iványosi, 1984). 

Vizsgálatom során szerettem volna rávilágítani arra, mi az a tényező, ami befolyásolja 

a madarat az éneklésre használt helyszín kiválasztásában. Egy szélesebb spektrumú 

élőhelypreferencia-vizsgálat keretein belül, kizárólag a térinformatikailag feldolgozható 

mailto:zsofi@gallai.hu
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jellemzők figyelembevételével megvizsgáltam, hogy milyen szerkezetű (foltméretű és 

szegélyhosszúságú) habitatot preferál a lappantyú. Illetve szeretnék ajánlást tenni, hogy egy 

későbbi tájátalakítási munkálat során egy olyan tájszerkezetet alakíthassanak ki, amiben a 

lappantyú állománya hosszú távon stabil maradhat. 

Anyag és módszer 

Vizsgálatom során a térinformatikai feldolgozást az ArcGIS 9.3.1 verziószámú 

programmal végeztem, amit a KNPI biztosított számomra. A lappantyú-territóriumok 

feltérképezésére legalkalmasabb módszer az akusztikus (hang alapján történő) monitoring. A 

lappantyú jellegzetes pirregését, amivel a territóriumát jelöli ki, alkonyatkor és hajnalban 

hallhatjuk. Ilyenkor kimagasló pontokra, ágakra ül (továbbiakban: éneklő fa) 

(Haraszthy, 1998). A madarak csak néhány ágat használnak éneklésre, és az általuk közbezárt 

területen történik a párválasztás, a szaporodás és a fészkelés is (Lack, 1932). Május és július 

között éjszakánként rögzítettem az éneklő fák helyét egy Trimble Juno SB típusú PDA-ra, 

amit a Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület ajánlott fel a kutatáshoz. Ezzel a módszerrel 

júliusig 31 pontot sikerült rögzítenem. A mintaterületemen 31 random elhelyezett pontot is 

kijelöltem. A 62 pont körül 25 méter sugarú puffer zónában végeztem el ArcGIS segítségével 

a digitalizált élőhely-térképen a fás szárú vegetáció struktúrájának vizsgálatát (erdősültség 

(m
2
), a foltok méret (m

2
), szegélyek hossza (m)). A szakirodalmak, amiket vizsgálatomnál 

figyelembe vettem, mind a tisztások méretét vizsgálták, mivel a kutatások általában zárt 

erdőkben történtek, ahol a terület homogenitását a tisztások törték meg. A Kiskunságban a 

nyílt homokpusztagyepek mozaikosságát a fák, facsoportok adják, így vizsgálatomban én erre 

koncentráltam. A fás szárú vegetáció borításánál egyenlő osztályközöket határoztam meg. A 

foltméret osztályközeinek megállapításánál azt vettem figyelembe, hogy egy átlagos méretű 

boróka alapterülete 12,5 m
2
, egy átlagos borókacsoport területe pedig 100 m

2
 alatt van. A 

következő három kategória a vizsgált terület negyedénél kisebb (<500 m
2
), majd felénél 

kisebb (<1000 m
2
) és felénél nagyobb (>1000 m

2
) foltokat foglalta magában. A 

szegélyhosszok osztályozásánál ismét egyenlő osztályokat határoztam meg. Itt összeadtam a 

vizsgált körökben a szegélyek hosszát (m). A kontroll- és mintapontok eloszlásának 

összehasonlítására Chi
2
 homogenitás vizsgálatot alkalmaztam. Az egyes területek 

használatának értékelését Bonferroni Z-teszttel kiegészített, Ivlev-féle élőhely-preferencia 

index alapján állapítottam meg.  

Eredmények és értékelés 

A teljes erdőborítás vizsgálatánál a pufferzónán belül található fás szárú vegetációval borított 

foltok méretét összeadtam. A Chi
2
 homogenitás vizsgálat során szignifikáns különbséget 

mutattam ki a két eloszlás között (df=4; Chi
2
=18,214; p=0,0033), tehát a fás szárú 

vegetációnak meghatározó a szerepe az éneklő fa kiválasztásában. Az Ivlev-féle élőhely-

preferencia index (I. ábra) rámutatott, hogy a hím lappantyúk azokat a területeket elkerülik, 

ahol az erdősültség 20% alatti vagy 80% feletti. Illetve előnyben részesítik, ahol a borítottság 

20-60% között van. 
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1. ábra - Erdőborítottságra mutatott Ivlev-féle élőhelypreferencia 

 

Hogy megtudjam, milyen szerkezetű erdő kedvező a faj számára, az egyes foltok méretét 

külön is megvizsgáltam a körökön belül. Itt a Chi
2
 homogenitás vizsgálat nem mutatott 

szignifikáns különbséget a két eloszlás között (Chi
2
= 7,52; df=4; p=0,06). Az élőhely-

preferencia vizsgálat szerint (II. ábra) elkerülik azokat a területeket, ahol a foltok mérete 

meghaladta az 1000 m
2
-t (I=-0,39; p<0,05). 

2. ábra - Foltméretek eloszlása 

 

Mivel a madarak a facsoportok szegélyén énekeltek, ezért a szegélyhosszúság szerepének 

vizsgálatát is el kellett végezni. Itt a Chi
2
 vizsgálat ismét nem mutatott ki igazolható 

különbséget a két eloszlás között (Chi
2
=3,53; df=4; p=0,47). Az élőfely-preferencia index (III. 

ábra) pedig kimutatta, hogy a 122 méter alatti szegélyhosszúságú területeket elkerülték a 

madarak. 

3. ábra - Szegélyhosszúságra mutatott Ivlev-féle élőhelypreferencia 
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Következtetések és javaslatok 

A lappantyú éneklő fájának kiválasztásában nem csak a fás szárú vegetáció 

mennyiségének van meghatározó szerepe, hanem annak szerkezetének is. Azok a területek 

kedvezőek számukra, ahol az erdővel való borítottság mértéke 20-60% közötti, illetve ahol 

nincsen 1000 m
2
-nél nagyobb összefüggő folt. Azokat a területeket, ahol az erdősültség 20% 

alatti vagy 80% feletti vagy ahol a szegély hosszúság 122 méter alatti, a madarak elkerülték. 

Ezeknek az információknak ismeretében lehet majd a későbbiekben ajánlást tenni egy 

olyan erdőszerkezetre, ahol a védett lappantyú megfelelő élőhelyet talál. A vizsgálati terület 

egy része magán erdőkből áll, ahol a véghasznosítás idején a teljes erdőtömböt letermelik. Ez 

drasztikus lehet a lappantyú állomány számára. Ezért további vizsgálatokat kell végezni az 

élőhelyével és az állománnyal kapcsolatban. Jelenleg a ligetes szerkezetű, felnyíló erdő 

szerkezet jelenthet megfelelő élőhelyet számára. 

Köszönetnyilvánítás 
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Összefoglalás 
 

A nagy gazdasági jelentőséggel bíró sebes pisztráng (Salmo trutta fario) esetében az 

equilibrációs időnek a mélyhűtött majd felolvasztott sperma termékenyítő képességére 

gyakorolt hatását vizsgáltuk a Lillafüredi Pisztrángtelepen. A kevés fajtiszta populációval 

rendelkező márványpisztráng fajban (Salmo marmoratus) folytatott kísérlet során az egyedi 

tulajdonságoknak a a mélyhűtött majd felolvasztott sperma termékenyítő képességére 

gyakorolt hatását vizsgáltuk a szlovéniai Tolmin városában. A szintén veszélyeztetett adriai 

pénzes pér (Thymallus thymallus) spermamélyhűtése során vizsgáltuk a védőanyagok és 

különböző méretű műszalmák hatását a mélyhűtött sperma termékenyítő képességére, illetve 

a genetikai markerekkel igazolt vad egyedek spermamintáit használtuk fel fajmegőrzési 

célokra. A sebes pisztráng esetében az eredmények azt mutatták, hogy az összes vizsgált 

minta egymástól eltérő arányban termékenyített, és a különböző equilibrációs idők döntően 

nem befolyásolták a termékenyülést. A márványpisztráng esetében nagy egyedi 

különbségeket tapasztaltunk a termékenyítő képesség tekintetében. Egyes minták a nem 

mélyhűtött kontrollhoz hasonló, kiváló termékenyülési arányt mutattak. A pénzes pérben 

végrehajtott kísérlet sikeresnek mondható, 15 000 db, mélyhűtött spermával végzett 

termékenyítésből származó périvadékot neveltek fel és helyeztek ki a természetes vizekbe, 

valamint használtak fel tenyészállomány utánpótlás céljából. 

 

Kulcsszavak: spermamélyhűtés, Szlovénia, pisztrángfélék  

Keywords: cryopreservation, Slovenia, kind of trouts 

 

Bevezetés 

Napjainkban egyre nagyobb teret hódít világszerte környezetünk és az élőlények 

megóvása. Bár a folyamat nem ma kezdődött, a halaknak még napjainkban is csak csekély 

figyelmet szentelnek a konzervációs munka során. A mérsékelt érdeklődés valószínűleg 

annak köszönhető, hogy ellentétben más taxonokkal, ezeket az állatokat nehéz a természetes 

környezetükben megfigyelni.  

A halak nagyszámú utódot hoznak létre, aminek köszönhetően egy fajnak számos egymástól 

elszigetelt, egyedi populációja élhet a különböző vízrendszerekben. A nagy egyedszám 

ellenére, mint a legtöbb gerinces taxon, ez a csoport is érzékeny a környezetéből érkező 

hatásokra. A természeti katasztrófák, betegségek sokszor számos egyed elhullását okozzák. 

Az emberi hatás az egyik legjelentősebb a zavaró tényezők közül. Az évezredek alatt - a 

mailto:kdani5@msn.com
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városok megjelenésének és növekedésének köszönhetően - nőtt a vizek szennyezettsége. 

Jelentős élőhelypusztulást okoztak az ipari létesítmények is. A mezőgazdaság fejlődésének 

köszönhetően számos vízzel borított terület tűnt el. Az emberi tevékenység vizsgálatakor nem 

szabad megfeledkeznünk a halászatról, valamint a horgászatról sem. Az utóbbi világméretű 

kedvteléssé és szabadidős elfoglaltsággá nőtte ki magát az évszázadok során. A horgászok 

kiszolgálása érdekében szükségessé vált a természetes vizek ember által irányított kezelése és 

halakkal történő betelepítése. Gyakori jelenséggé vált tájidegen, invazív taxonok megjelenése  

egy adott természetes élőhelyen, melyek összeívnak az őshonos fajokkal. A hibridizáció az 

adott vízrendszerben endemikus halak tömeges eltűnéséhez vezethet. A folyamat 

megállításához génbankok felállítására van szükség. Egy örökítő anyagokból álló tartalék 

alapjául szolgálhat a fontos konzervációbiológiai munkákhoz, valamint a veszélyeztetett fajok 

megmentéséhez (Maitland, 1995).  

 

Irodalmi áttekintés 

A vizsgált halfajok bemutatása 

A sebes pisztráng (Salmo trutta m. fario) 

A sebes pisztráng (Salmo trutta m. fario,1.1.ábra) teste rendkívül áramvonalas, 

megnyúlt, oldalról enyhén lapított (Pintér, 2002). Az alsó állkapocs a tejeseknél ívási 

időszakban kampószerűen meghajlik melynek a végén kis sejtburjánzást figyelhetünk meg. 

Az ikrások ezzel ellentétben nem viselnek kampót, az alsó állkapocs lekerekített (Hoitsy, 

2002). 

 
1.1.ábra. Sebes pisztráng (Salmo trutta m. fario). Fénykép: Kaczkó Dániel. 

 

Feje aránylag nagy, a szája csúcsba nyíló, az orra tompa, az alsó és felső  állkapcson erős 

ragadozó fogak ülnek (Hoitsy, 2002).Az alapszínéről a következőt mondhatjuk: a hát 

leggyakrabban zöldesbarna, a has sárgásbarna, az oldala arany csillogású. Az egész testét 

szabálytalan vagy kerek pöttyök borítják, kivételt képez ez alól a farokúszó. A háti részen a 

pettyek feketék míg az oldalon vörösek. A piros és fekete pettyeket fehér gyűrű veszi körül. A 

zsírószóján egy vagy több piros pöttyöt figyelhetünk meg. A Lillafüredi Pisztrángtelepen 

található a sebes pisztrángnak egy olyan törzse melynek a testén csak nagy fekete pöttyök 

vannak. A sebes pisztráng a vízfolyások felső  szakaszán él, melynek egyben névadó faja is. 

A pisztráng szinttájat kettéoszthatjuk alsó és felső szinttájra. Ezek a vizek kevés szerves 

anyagot termelnek és hordoznak magukban, az oxigéntartalmuk magas: 7-12 mg/l, 

hőmérsékletük a nyári melegben sem emelkedik 15-18°C  fölé. 
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Európai tekintetben öt genetikailag élesen elkülöníthető vonala létezik. Az öt nagy csoport 

közötti, és csoporton belüli genetikai diverzitás különbségek meghatározásához a 

haplotípusok diverzitás vizsgálatát, és a maximális előfordulási valószínűség becslés 

módszerét alkalmazták. Az eredmények azt mutatták, hogy igen nagy volt a különbség a 

csoportok genetikai változatossága között. A legszembetűnőbb genetikai diverzitást a dunai és 

adriai csoportokban mérték (Bernatchez, 2000). 

 

A márványpisztráng (Salmo marmoratus) 

A márványpisztráng a gerincesek altörzsén (Vertebrata) belül található csontos halak 

(Osteichthyes) osztályába tartozik. Számos rokonával együtt alkotja a lazacfélék 

(Salmonidae) családját. Testük hossza elérheti akár a 120 cm-t, tömegük megközelítőleg 50 

kg is lehet. A kifejlett egyedek természetes környezetükben akár a 10 éves kort is elérhetik 

(Kottelatet al., 2007). Anadrom faj, mely a friss, gyorsfolyású folyókat kedveli (Riede, 2004). 

Főélőhelyei a homokos és kavicsos mederrel rendelkező alpesi folyók és tavak (Bianco, 

1995). Az ideális vízhőmérséklet létfontosságú a márványpisztráng számára, hiszen csak a 2-

15°C –os vízben érzi otthonosan magát (Povž, 1995). Testét szürke, valamint olajzöld 

pikkelyek borítják. Nevét a testét borító egyenetlen, sárgás-barnás vonalak után kapta. A 

márványpisztráng külső megtermékenyítésű  faj, ívási időszaka december elejétől január 

végéig tart. Az ivarérett, kifejlett példányok kisebb halakkal táplálkoznak (Kottelat et al., 

2007). 

A faj szerepel az Európai Parlament és Tanács úgynevezett Élőhely Irányelvében és a Natura 

2000-es listán. A márványpisztráng (Salmo marmoratus) önálló fajnak tekinthető, hiszen 

külső megjelenését, és genetikai összetételét tekintve elkülönül más pisztrángféléktől. Közeli 

rokonságot mutat a sebes pisztráng (Salmo trutta m. fario) 4 elkülönült, Európa egyes 

vízgyűjtő területeihez (adriai, mediterrán, dunai, valamint atlanti) kötődő genetikai vonalával 

(Bernatchez, 2001). Napjainkban a márványpisztráng már csak az Adriai medencében 

található meg: Észak-Olaszországban, a volt Jugoszlávia egyes területein (Szlovénia, 

Bosznia-Hercegovina, Montenegró) és Albániában. Az őshonos márványpisztráng fajtiszta 

populációinak száma, a sebes pisztránggal történt hibridizációk miatt vészesen lecsökkent 

(Povž,1995). 

 

A pénzes pér (Thymallus thymallus) 

A pénzes pér feje kicsi, teste megnyúlt, oldalról lapított, közepes nagyságú pikkelyek 

borítják. A pikkelyek száma az oldalvonal mentén 74-96. A rendkívül magas, széles és 

hosszú, zászlószerű hátúszója alapján könnyen megkülönböztethető a rokonaitól, és az ivarok 

is könnyen elválaszthatók. A hátúszók IV-VII kemény és 15-17 lágy úszósugárból tevődnek 

össze. A pénzes pér farokúszója mélyen bevágott, a hasúszok nagyok és erőteljesek (Pintér, 

2002). Háta zöldesszürke alapszínű, oldalai ezüstösek enyhe zöldes árnyalattal, néhány 

szabálytalanul elhelyezkedő, apró fekete folttal. Ivadékkorban a testoldalát szabályosan 

elhelyezkedő foltsor díszíti, amely a növekedése során fokozatosan eltűnik. Az ívási 

időszakban a hímek vörhenyes árnyalatúak és a páros úszók sárga színűek, a páratlan úszók 

szűrkések. A nőstények a harmadik évben, a hímek a másodikban válnak ivaréretté. 

Szaporodási idejük március végétől május elejéig tart. Szlovéniában előfordul egy a pénzes 

pérhez igen közel álló, jelenleg még nem önálló fajként kezelt adriai pér. Az adriai pér 

határozottan eltér a pénzes pértől, úgy genotípusosan, mind fenotípusosan, azonban száz 

százalékosan csak ganetikai vizsgálatokkal lehet megkülönböztetni a két csoportot. A dunai 

populációhoz képest az adriai populációt tekinthetjük morfológiailag különállónak. Az adriai 

pér előfordulása a Soča folyó vízgyűjtő területeire korlátozódik. 
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Anyag és módszer 

Mivel tanszéki munkánk során már több éve folyó kutatásba kapcsolódtunk be, az 

egyes fajokban végrehajtott vizsgálatoknak eltérő volt a közvetlen célja. A sebes pisztrángban 

folytatott kísérleteinkben különböző equilibrációs idők hatását vizsgáltuk a mélyhűtött sperma 

termékenyítő képességére. A márványpisztráng fajban az egyes spermaminták egyedi hatását 

vizsgáltuk a mélyhűtött sperma termékenyítő képességére a spermamélyhűtés gyakorlati 

bevezetése előtt. A pénzes pér fajban két élesen eltérő munkát végeztünk: egy kísérletes 

kutatómunkát, amelynek célja a különböző műszalmaméretek és védőanyagok hatásának 

vizsgálata volt, valamint sor került a mélyhűtött sperma keltetőházi alkalmazására is. 
 

Eredmények, értékelések 

A sebes pisztráng (Salmo trutta fario) vizsgálata során az equilibráció mélyhűtés utáni 

termékenyülésre gyakorolt hatásáról nem sikerült egyértelmű képet kapnunk. A kutatás során 

tanulmányozott 3 egyed mintája 3 féle módon reagált a kezelésekre. Statisztikailag nehezen 

értelmezhető eredményt kaptunk, melynek több oka is lehet. Úgy tűnik, hogy ilyen formában 

az equilibráció nem vizsgálható reprezentatívan, hiszen számos tényező (biológiai, kémiai, 

módszertani) befolyásolhatja még a mélyhűtés utáni termékenyülést. A mi esetünkben 

valószínűleg a mintavétel során történ˝o szennyeződés okozta a torzított eredményt, illetve a 

kontrollhoz képest jóval alacsonyabb termékenyülést (Horváth 2001). A márványpisztráng 

(Salmo marmoratus) spermamélyhűtésének vizsgálata során a faj megmentéséhez 

elengedhetetlen információkat gyűjtöttünk. A Horváth és munkatársai által 2009-ben publikált 

és több évig tesztelt hűtési eljárást sikeresen alkalmaztuk. Bár a mélyhűtés utáni termékenyítő 

képesség vizsgálata során fedeztünk fel különbségeket, sok egyed esetében a kontrollhoz 

hasonló kiváló eredményt tapasztaltunk. Összességében elmondhatjuk, hogy az itt tesztelt 

módszer készen áll a gyakorlati alkalmazásra. A módszer hasznosítható a Tolmini Horgász 

Egyesület számára, a faj megmentésére irányuló munkálatokban. A folyamat lényege, hogy a 

megmaradt 7 fajtiszta márványpisztráng populáció segítségével felszaporítsák az 

egyedszámot. A pénzes pér fajban folytatott vizsgálataink során megbízható, jól működő 

protokolt tudtunk kialakítani a mélyhűtés technikájára, mely során a védőanyagok 

hatékonyságát és a műszalmák helyes méretének megtalálására törekedtünk. A kísérlet 

sikeresnek bizonyult hiszen a kidolgozott technológia felhasználásával jelenleg is 15000 

périvadékot nevelnek Tolminban. 
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Összefoglalás 
 

A bivaly alapvetően hármas hasznosítású haszonállat. Magas zsírtartalmú tejéért fejik, 

húsáért vágják, és erejét igázásra használják. Európában számuk jelentősen csökkent, mivel 

igaerejük már kevésbé szükséges. A bivalyokat, főleg Dél- és Délkelet-Európában, inkább 

fejik. Hazánkban korábban igavonás céljára tartották őket (Böröcz, 2006). Napjainkban 

tenyésztésüknek elsődleges célja azonban az, hogy a durva típusú, igavonásra szelektált 

bivalyváltozat állományát növeljék. Mindemellett olyan területkezelést akarnak általuk 

megvalósítani, amelyben a gyepeket fenntartásban hasznosítják (Megyer, 2000). 
 

Kulcsszavak: bivaly, hasznosítás, iga, tejtermelés, bivalyhús, gyep  

Keywords: buffalo, exploitation, yoke, milkproduction, buffalo meat, sod 

 

Bevezetés/ Irodalmi áttekintés 
A bivaly háziasítása Indiában történt. Őse az indiai vadbivaly, a Bubalus arni, 

domesztikációjából és megszelídítéséből származik a Bubalus domesticus, mely a 

Magyarországon is elterjedt, házi bivaly. Európába, ezáltal Magyarországra is, a VI. 

században került be (Schandl, 1955). Ennek a viszonylag késői közép-európai elterjedésnek a 

fő oka az volt, hogy a mediterrán területről származó bivaly, nehezen bírta a téli tartás 

körülményit, ezzel együtt nehezen vette fel a versenyt, az ehhez már hozzászokott, 

ridegtartású szarvasmarhákkal. 

A magyar egyedek a Kárpát-medence bivalyváltozatába tartoznak, melyek a bivaly 

legészakibb, a hideghez legjobban alkalmazkodó típusai, és ezzel az egyediséggel külön 

értéket is kapnak. (Bodó, 2005). Az évi laktációs tejtermelésük mindössze 1000-1200 l, a 

bivalyhús pedig, sokak szerint, másodrendű minőségű, ezért a hazai tenyésztés sosem volt 

országos jelentőségű.  

Magyarország területén már az avarok is haszonállatként tartották (Schandl, 1955), ők 

hozták be a Kárpát-medencébe, körülbelül a VI. század közepén. Valószínűleg később a XII. 

században a bolgár-törökök, illetve keresztes hadak által is történt bevonulás. A magyar 

történelem során többször kaptak nagy jelentőséget. Már a honfoglaláskor fontos szerepet 

töltöttek be a hármas hasznosítás miatt, ugyanis nemcsak a vándorló törzsek szekereit húzták, 

de húst és tejet is szolgáltattak. A letelepedés után főleg a háborús időkben használták fel 

őket, amikor is nagy erejű állatok kellettek az ágyúk vontatásához. Tehát korábban, 

elsősorban igaerejük miatt tartották őket hazánkban (Bodó, 2005). 
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Igavonás 

A bivalyökrök igavonóereje, mintegy másfélszer nagyobb, mint a legnagyobb vonóerejű 

szarvasmarháké (Guba, 1985). Mivel csökönyösebbek és lassabb a mozgásuk, főleg olyan 

munkálatoknál használták őket, melyeknél rövid ideig, nagy erőt kellett kifejteni, de a 

gyorsaságra nem volt szükség. Ilyen volt például a lokomobil, vasúti kocsi, takarmányozó-

szekér vontatása (Schandl, 1955).  

A szélsőséges időjárás, a hideg és a túl nagy meleg ellen is védeni kellett az igázott 

bivalyokat (Guba, 1985). Télen letakarva fogták be őket, nyáron pedig vízzel locsolták munka 

közben. Ritkább esetekben déli szünetet biztosítottak nekik, ami azt jelentette, hogy inkább 

kora hajnalban és este dolgoztatták az állatokat. A locsolás hiányában, vagy akár a bivaly 

természetéből adódóan, többször előfordult, hogy egy állat szekerestől belerohant egy tóba, és 

nem lehetett onnan kizavarni, amíg megfelelően le nem hűlt. 

A tinók 4 évesen kerültek igába, 15-20 éves korukig járamozták őket. Esetenként 30 éves 

korukig is szolgálatot teljesíthettek (Schandl, 1955). 

 

Húshasznosítás 

A bivaly húsa nem keresett termék hazánkban. Egyes forrásokkal ellentétben azonban, 

sokan, akik már megkóstolták a bivalyhúst, kiválónak minősítették. Még a marháéhoz 

viszonyítva is. A fő probléma az, hogy kevesen ismerik és próbálták ki (Böröcz, 2006). Az íze 

mellett kedvező tulajdonsága, hogy alacsonyabb az intramuszkuláris zsír-, a kalória és a 

koleszterintartalma, a vitamin- és ásványi anyag tartalma viszont magas (Khan és Iqbal, 

2009).  Színe sötét-vörösesbarna, rostjai durvák, kevésbé porhanyós. Mindezek mellet 

fehérjében, foszforban és vasban gazdagabb, mint a marhahús (Schandl, 1955). Így a vörös 

húsok között egészségesnek számít (Khan és Iqbal, 2009). A bivaly- és marhahús 

beltartalmának összehasonlítását az 1. táblázat szemlélteti.  Ezen hús csekély országos 

jelentőségét az is bizonyítja, hogy jelenleg, hazánkban csak egyetlen csárdában ehetünk 

bivalyhúst. A Hortobágyon, a Kilenclyukú híd mellett, rostonsültként vagy tárkonyos 

raguleves formájában (Ilonka, 2003). 

 

1. táblázat              A bivaly- és a marhahús beltartalma (Khan és Iqbal, 2009) 

Tartalom Bivalyhús Marhahús 

Kalória (Kcal) 131 289 

Fehérje (g) 26,83 24,07 

Zsír (g) 1,80 20,69 

Koleszterin (mg) 61,00 90,00 

Ásványi anyagok (mg) 641,80 583,70 

Vitaminok (mg) 20,95 18,52 

 

Tejtermelés 

A bivalytej rendkívül sűrű és zsírdús. Ízén lehet érezni a pézsmát, és illata is jellegzetes 

pézsmaszagú, ezért sokak csak megfelelő kezelés után fogyasztják, hogy élvezhető legyen 

(Schandl, 1955). A tejhasznosítást tekintve, a bivalytej drágább, mint a szarvasmarha teje. Az 

egészségtudatos vásárlók között azonban, kedvezőbb pozíciót foglal el, mert 

koleszterintartalma alacsonyabb, valamint nagyobb mennyiségben tartalmaz bioprotektív 

anyagokat, például immunglobulint, laktoferrint és laktoperoxidázt (Khan és Iqbal, 2009). A 
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tej zsírtartalma igen magas 5,9-16%. Ezen kívül 3,65-5,7% fehérjét, 4-5% tejcukrot, 17-18% 

szárazanyagot és 0,7-0,97% hamut tartalmaz (Schandl, 1955). 

100 liternyi bivalytej, körülbelül 5-7 kg vajat, ugyanennyi tejmennyiség 20-25 kg sajtot ad. 

A vaj fehérszínű, kenőcsös. Nem tartós (Schandl, 1955), többek között ez az oka, hogy nem 

vált közkedvelté (Bodó, 2005). A sajt már népszerűbb, puha és kemény változatot egyaránt 

gyártanak (Schandl, 1955). Inkább külföldön szeretik, ahol mozzarellát, cheddart és fetát 

készítenek a tejből, olyan helyeken, ahol a bivalyt könnyebb tenyészteni, mint a 

szarvasmarhát. Ezért például Erdélyben nagy fontosságú a bivalytej (Bodó, 2005), melynek 

vitamintartalma nagyobb, mint a szarvasmarháé. Ennek ellenére Magyarországon a bivalytej 

és tejtermékek fogyasztása rendkívül csekély (Böröcz, 2006).  

 

Napjaink tenyésztésszemlélete 

Egyes források szerint a magyar bivalyok száma a második világháború előtt, meghaladta a 

százezres nagyságot. Más kutatások azonban azt mutatják, hogy a XX. században a maximális 

létszám körülbelül 12 ezer lehetett. 

 Magyarországon az intenzív állattenyésztés szempontját tekintve, a bivalyt primitív és 

kedvezőtlen fajként ítélték meg. Ezáltal nem foglalkoztak a tenyésztéstechnológia 

fejlesztésével. Napjainkban megszűnt ezen állatok jelentősége. Hazánkban már csak kis 

létszámban fordulnak elő bivalyok, melyek nőivarú egyedeinek közel 75%-át nemzeti 

parkokban tartják (Bedő és Tőzsér, 2003).  

Jelenleg a Magyar Bivalytenyésztők Egyesületének elsődleges célja, a durva típusú, 

igavonásra szelektált bivalyváltozat állománynövelése, valamint olyan területkezelés, 

amelyben a gyepeket fenntartásban hasznosítják (Megyer, 2000). A tenyésztés elsődleges 

célja a genotípus megőrzése és genetikai diverzitás helyreállítása. Elsősorban a következő 

tulajdonságokat akarják továbbörökíteni: igénytelenség, ellenállóképesség, hosszú hasznos 

élettartam. Mindemellett általuk megvalósítható a mély fekvésű, lápos, mocsaras legelők 

hasznosítása, művelése. A biogazdálkodásban és biotermékek előállítása (Magyar 

Bivalytenyésztők Egyesülete, 2005). 

Legeltetés és takarmányozás szempontjából viszonylag igénytelenek (Böröcz, 2006). 

Igénytelenebbek, mint a szürke marha. A mocsaras, lápos, vizes területeket a csordák 

karbantartják. Elfogyasztják a nádat, a sást és a savanyú füveket is. Jelenleg az 

ökogazdálkodás részei.  

Bivalyt sok olyan gazdaságban tartanak, ahol szürke marha is van. Ezek a gazdák 

bátrabban vállalkoznak a fajtafenntartás érdekében a bivalynevelésre. Ennek egyik oka, hogy 

ezen állatok tartása olcsó. Tavasszal, nyáron és ősszel végig szabad ég alatt, extenzíven lehet 

őket tartani. Jól bírják a szélsőséges időjárást. Télen azonban, a hideg időszakban, október és 

március között fedett helyen kell nekik biztosítani (Ilonka, 2003).  

 

Következtetések és javaslatok 

A bivalyokat, a remények szerint egyre többen megismerik hazánkban, és ezáltal meg is 

szeretik őket. Jelenleg egyre több magángazda érdeklődik már irántuk. Ilonka (2003) szerint, 

a cél az, hogy a bivaly ne csak turisztikai látványosság legyen, hanem minden hasznosítási 

irányát ki lehessen használni. Így a termelt tejét, a húsát, az igavonó erejét és még a bőrét is. 

Ha a biogazdálkodók felismerik, hogy akár „fűnyírásra”, is alkalmas, széles körben is 

elterjedhet.  

Mindezek mellett a bivalytenyésztés lassú fejlődésével számolhatunk a közeljövőben. A 

növekedés a 2000 darabos törzsállományt jelentő létszámig folyamatosnak tűnik, onnan 

azonban valószínűleg stagnálni fog a támogatások csökkenése, illetve elmaradása miatt. 

A magyar bivalyállomány tartásmódja a közeljövőben szinte biztos, hogy extenzív marad. 

Ez a hasznosításra is jellemző mutató. 
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A Magyar Bivalytenyésztők Egyesülete által kidolgozott és elfogadott program céljai 

között sem a fejés, sem az intenzív hízlalás, sem pedig a mesterséges megtermékenyítés nem 

szerepel, hiszen ezek alkalmazása esetén az Európai Unió nem folyósítaná az őshonos 

állatfajták tenyésztése, illetve tartása után járó pénzügyi támogatást.  

Ezek alapján megállapítható, hogy a magyar bivaly hasznosítását tekintve, a közeljövőben 

csak minimális változással számolhatunk. A génmegőrzés mellett fontos tenyésztési 

szemléletmód lehet, az egyre jobban elterjedő, bivalyok által alkalmazott területkezelés. 
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Összefoglalás 
 

 Az eurázsiai borz és a vörös róka hazánk két legközönségesebb ragadozó faja. 

Opportunista, generalista, kotorékban élő fajok, melyek táplálkozásukban és a kotorékok 

helykiválasztásában is jelentős átfedéseket mutatnak. Ezért kérdés, hogy hogyan képesek 

egymás mellett megélni? A válasz megtalálása érdekében 2011-ben és 2012-ben felmérést 

végeztük, amelynek során a két faj kotoréksűrűségét és élőhelyválasztását vizsgáltuk a 

Börzsöny-hegység déli oldalán. Az eredmények alapján elmondható, hogy a borz 

kotoréksűrűsége meghaladja az alföldi denzitást, míg más dombvidéki vizsgálatok 

eredményével megegyező nagyságrendű. A róka kotorék- és egyedsűrűsége jócskán 

felülmúlja az országos átlagot. Kotorékásásra mindkét faj a fedett élőhelyet (zárt 

lombkoronájú erdők) választja, míg a nyílt területeket elkerülik. Különbség a két faj 

élőhelyválasztásában csak a mozgáskörzet szintjén történő vizsgálat során mutatható ki. 

 

Kulcsszavak: élőhelyválasztás, borz, róka,  

Keywords: habitat selection, badger, red fox, Börzsöny 

 

Bevezetés/Irodalmi áttekintés 

Az eurázsiai borz és a vörös róka hazánk két legközönségesebb ragadozó faja. 

Opportunista, generalista életmódot folytatnak, valamint búvóhelyként kotorékot használnak. 

A látszólag megegyező életmód alapján erős kompetíciót feltételezhetünk közöttük, azonban 

több hazai vizsgálat eredménye is állományaik növekedését, valamint újabb és újabb 

élőhelyek meghódítását mutatja (Heltai et al. 2001, Heltai, 2012). Ez a tendencia arra világít 

rá, hogy valamiféle életmódbeli eltérésnek kell lenni a két faj között, hiszen erős versengés 

esetén mindkét ragadozó állománya nem, vagy nem ilyen mértékben növekedne. Valamilyen 

életmódbeli tulajdonságukban tehát eltérés kell, hogy mutatkozzon, de miben? A kérdésre a 

táplálkozási, valamint élőhelyválasztási szokásaik adhatnak választ (Goszczynsky et al. 2000, 

Lanszki, 2002, Zabala et al. 2002). 

 Felmérésem céljaként a két ragadozó kotoréksűrűségének és élőhelyválasztásának 

vizsgálatát tűztem ki a vegetáció alapján. Választ kerestem arra, hogy a borz és a róka, 

hogyan osztja fel egymás között alapvető dombvidéki élőhelyét? 

 

Anyag és módszer 
 A vizsgálati terület, a Börzsöny-hegység déli oldalán helyezkedik el, kiterjedése 

1256,7 hektár, erdősültsége 54,8%. A felmérés módszereként rugalmas sávos becslést 

alkalmaztam (Heltai és Szemethy, 2010). A kotorékbecslést 2011. február 18., 19., 20-án és 

25-én végeztem. A vegetáció változását és a kotorékok pontos helyét a Vadvilág Megőrzési 

Intézet Geko 201 típusú GPS-ével rögzítettem. Az állami erdőterületekről pontosabb adatokat 

mailto:micha12@citromail.hu
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az Ipoly Erdő Zrt. Nagymarosi erdészete szolgáltatott, a magán tulajdonban lévő erdők adatait 

2011. augusztus 3-án és 4-én magam vételeztem fel. A kotoréksűrűség kiszámítását a 

Microsoft Excel 2010 táblázatkezelő programmal végeztem. A nagyobb mintaszám elérése 

érdekében, 2012. január 17., 23., 27., 30-án és február 2-án újabb kotorékokat kerestünk a 

területen. 

 Az élőhely-preferencia számításához Ivlev-indexet, valamint Bonferroni-Z tesztet 

alkalmaztam (Ivlev, 1961, Byers et al. 1984). A pontos területszámításhoz a Corine Land 

Cover 50 (CLC50) felszínborítási adatbázis fedvényeit használtuk fel, amelyeket a Google 

Earth és saját terepi tapasztalataim alapján három kategóriára tipizáltam. 

 A kotorékok körüli 800 méter sugarú puffer zónát az ArcGIS térinformatikai program 

segítségével jelöltük ki. Az így kapott 200,96 hektáros kör mindkét faj átlagos 

mozgáskörzetének megfelel (Heltai, 2010). Ezeken a mikrohabitatokon belül az élőhely 

kategóriák területét a CLC50 fedvényei alapján adtuk meg. A két faj kotorékai körül kapott 

élőhelyi arányokat Chi
2
-próbával hasonlítottam össze. 

 

Eredmények és értékelés 

 

Kotoréksűrűség 

 A kotoréksűrűséget a 2011-ben szisztematikus módszerrel végzett felmérés adatai 

alapján számoltam. Ekkor a vizsgálati területből 264,7 hektárt láttam be, amelyen három 

lakott és egy lakatlan borz kotorékot találtam. Ez alapján az ezer hektárra becsült lakott borz 

kotoréksűrűség 12,2, míg az összes kotoréksűrűség 14,4. 

 A róka esetében tizenkét kotorékot találtam, amelyek közül mindegyiket lakottnak 

ítéltem meg. Így ezer hektárra 43,6 lakott róka kotoréksűrűséget kaptam. A róka esetében a 

legalább három kijárattal rendelkező nagy várak számát kettővel megszorozva (egy szuka és 

egy kan) az egyedsűrűség is könnyen kiszámolható (Heltai, 2010). Ez alapján 45,3 róka/1000 

hektár egyedsűrűséget kaptam. 

 

Élőhelyválasztás 

 A két faj élőhelyválasztását első esetben a vizsgálati terület kínálata alapján 

határoztam meg. Összesen három élőhelyi kategóriát alakítottam ki, ezek a fedett (zárt 

lombkoronájú erdők), a vegyes (cserjések, bozótosok, csemetés és rudas erdőtömbök), és a 

nyílt (rét, kaszáló, mezőgazdasági terület) kategóriák. Az élőhely-preferenciát Ivlev-indexxel 

(Chi
2
=81,50; p=0,05; df=2) számoltam, ez alapján látható, hogy a borz (n=13) a fedett 

élőhelyet kedveli, a nyílt és a vegyes területeket elkerüli. A róka (n=18) (Ivlev-index: 

Chi
2
=106,86; p=0,05; df=2) esetében a fedett és a vegyes kategória preferált, a nyílt 

területekre elkerülés mutatkozik (1. ábra). A Bonferroni-Z teszt a borznál a vegyes kategória 

elkerülését nem támasztja alá, a rókánál a fedett és a vegyes élőhely preferenciája nem 

szignifikáns. A két ragadozó élőhelyválasztásában nem mutatható ki statisztikailag igazolható 

eltérés (Chi
2
=3,76; p=0,05; df=2). 

 A fajok élőhely-preferenciáját a talajtípus alapján vizsgálva, nem mutatható ki 

különbség. Ezt a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és 

Agrokémiai Intézete (MTA TAKI) által készített talajtani térkép bizonyítja, hiszen ez alapján 

a kotorékok 100%-a agyagbemosódásos barna erdőtalajon található. 
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1. ábra 

Az eurázsiai borz és a vörös róka élőhely-preferenciája 

 
 

 A lakott kotorékok körül kijelölt 800 méter sugarú puffer zónán belül fajonként 

vizsgálva a fedett, a nyílt és a vegyes élőhelyek arányát, az látható, hogy a borz (n=13) 

esetében a fedett (47,5%) és a nyílt (47,6%) területek aránya közel azonos, míg a vegyes 

(4,9%) kategória elenyésző mértékű. A rókánál (n=18) a nyílt területek aránya a legmagasabb 

(42,8%), ezt követi a fedett (39,4%) és a vegyes (17,8%) élőhely (2.ábra). Az élőhelyek 

arányát Chi
2
-próbával összehasonlítva szignifikáns eltérést kapunk (Chi

2
=8,34; p=0,05; df=2), 

tehát a borz és a róka kotorékok körüli 200,96 hektáros körben statisztikailag igazolhatóan 

eltér az élőhely típusok mérete. 

2.ábra 

A két ragadozó kotorékai körül mért élőhelyi arányok 

 
 

Következtetések és javaslatok 

 A 2011-ben mért kotoréksűrűségi értékek a borz esetében meghaladják az alföldi 

mennyiséget (0,3 kotorék/100 hektár) és a vizsgálati területhez hasonló dombvidéki élőhelyen 

végzett felmérésekkel (1,07 kotorék/100 hektár) nagyságrendileg megegyező értéket mutatnak 

(Heltai és Kozák, 2004, Heltai, 2010). A róka kotorék- és egyedsűrűsége jóval felülmúlja az 

országos átlagot (2,41 kotorék/1000 hektár, 6,6 egyed/1000 hektár) (Heltai, 2010). 

 Az élőhely-preferenciát vizsgálva látható, hogy amíg a borz elkerüli a vegyes területet, 

addig a róka preferálja azt. A Chi
2
-próba eredménye azonban nem mutat eltérést. 

Ugyanakkor, ha az élőhely választást az egyedek szintjén vizsgáljuk egy-egy átlagos 

mozgáskörzetnyi méretben, azaz egyenként 200,96 hektár területű mikrohabitatokban nézzük 

meg az élőhelyek arányát, akkor látható és ugyanakkor statisztikailag alátámasztható 

különbséget tapasztalunk. Ez az eltérés a két ragadozó fő prédafajainak más élőhelyen való 

jelenlétéből adódhat (Lanszki, 2012). 
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 A vizsgálat során talált magas kotoréksűrűség alapján a gyakorlat számára javasolom a 

körzeti szintű ragadozó gazdálkodás kidolgozását, amelynek keretében a vadászatra 

jogosultak egymással összhangban, egységes módszerrel végzik a ragadozó állomány 

becslését és kezelését (Heltai és Szemethy, 2010). Továbbá az eredmények alapján javasolom 

a borz és róka élőhelyválasztásának mozgáskörzetük szintjén való vizsgálatát, mert ekkora 

léptékben nézve már láthatók a fajok közötti finomabb különbségek, amelyeket a nagy 

vizsgálati terület mérete és kínálata könnyen elfed. 
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Összefoglalás 
 

Vizsgálatunk céljául tűztük ki, hogy egy új, nemzetközileg is elfogadott módszer, a 

madárfészek-elemzés hatékonyságát vizsgáljuk egy városi maradvány élőhelyfoltban. A 

vizsgálat helyszínéül Budapest XVII. kerületében található Merzse-mocsarat és környékét 

választottuk. A szőrök azonosítása a makroszkópikus és mikroszkópikus tulajdonságaik 

alapján történt (utóbbit digitális mikroszkóp kamerával rögzítettük). A fellelt 13 fészekből 9-

ben találtunk szőröket (69,23%). Az átlagos mennyiségű (5,31) (SE=5,31) talált szőrből 3,77 

(SE=4,17) darab volt alkalmas preparálásra (összesen 178 db kép). Készítettünk egy 22 fajból 

álló referenciamunkát a jövőbeni azonosítások megkönnyítés végett (269 kép). A referencia 

munkával együtt eredményeink azt igazolják, hogy a madárfészkekben fel lelelhető szőrszálak 

kigyűjtése és azonosítása jól használható módszer városi területek élővilágának 

feltérképezésére. 

 

Kulcsszavak: szőrhatározás, város vadgazdálkodás, nem-invazív módszer 

Keywords: hair identification, urban wildlife management, noninvasive method 

 

Bevezetés 

A rejtőzködő életmódot folytató emlősök vizsgálata mindig is komoly probléma elé 

állította a kutatókat. Mivel számos faj ritka vagy nehezen megfigyelhető a monitoring 

vizsgálatokban a lehetséges módszerek széles tárházát (csapdázás, automata fényképezőgép, 

közvetett jelek megfigyelése és gyűjtése) alkalmazzák. Napjainkban e monitoring vizsgálatok 

esetében egyre jobban terjednek a nem-invazív - az egyedeket közvetlenül nem zavaró - 

vizsgálati módszereket. Az ilyen típusú vizsgálatok terjedéséhez használatához hozzájárulhat 

az az igény is, hogy az állatok minél kevesebb stressznek legyenek kitéve a vizsgálat során 

(MacKay et al. 2008, Castro-Arellano et al. 2008, http1). 

Ezeknek az indirekt módszereknek a lényege, hogy a megfigyelő és a vizsgált állat 

között csak közvetett kapcsolat jön létre, így a jelenlétünkkel nem befolyásoljuk az állatok 

viselkedését és nem tesszük ki azokat fölösleges stressznek. 

 A nem-invazív módszerek egy csoportja az emlős fajok esetében azok kültakarójából 

származó szőrök gyűjtésén alapul. A szőrszálakból számos emlőst fajszinten azonosíthatunk. 

Az azonosítást alapvetően kétféle lehet, alapulhat a szőr morfológiáján (méret, szín, kutikula 

és medulla mintázat), kvalitatív és kvantitatív tulajdonságain (Tóth 2008, Teerink 1991, 

Marinis & Asprea 2006), másrészt pedig lehet a szőrhagymából nyerhető mtDNS az 

azonosítás alapja (Domingo-Roura et al. 2006, Amendola-Pimenta et al. 2010). 

A szőrgyűjtésre alkalmazott módszereket két csoportba sorolhatjuk; a csalival való 

gyűjtésre és a passzív módszerekre, melyek nem igényelnek csalit (Kendall & McKelvey 

2008). Előbbiek általában mesterséges szőrcsapdák (Kendall & McKelvey 2008, Castro-
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Arellano et al. 2008), utóbbiak pedig olyan természetes szőrcsapdák lehetnek, mint a 

kotorékok, dörgölődző felületek, csapák környéke vagy az énekesmadarak fészkei (Tóth et al. 

2010A). 

A madárfészek-elemzés (Tóth 2008) egy új, nemzetközi szinten is elfogadott módszer. 

Egyes énekesmadár fajok előszeretettel használnak emlősszőröket a fészek bélésanyagához. A 

fiókák kirepülése után ezek a fészkek begyűjthetők és a szőrszálak kinyerése és határozása 

után faunisztikai adatokat szolgáltathatnak. Az urbanizáció térnyerésével (Patterson et al. 

2003) és a rejtőzködő fajok (pl.: nyest) városon belüli megjelenésével (Szőcs & Heltai 2010) 

ez a nem-invazív módszer új eszközt adhat a kutatók és a városi vadgazdálkodás kezébe. 

Munkánkban arra kerestünk választ, hogy (1) lehet-e elegendő fészket találni egy 

városi maradvány élőhelyfoltban ennek a módszernek az alkalmazásához és (2) a fészkek 

bélésanyagában találhatóak-e szőrszálak vagy más bélésanyagot használnak a madarak? 

 

Anyag és módszer 

A vizsgálat helyszínéül Budapest XVII. kerületében található Merzse-mocsarat és 

környékét választottuk. A helyszínt Délről a Ferihegyi repülőtér Keletről az M0-ás autópálya, 

Nyugatról és Északról pedig a XVII. kerület kertes házai határolják. 

 A területen egy alkalommal jártunk (2011. 02. 17.) fészket gyűjteni. A talált fészkeket 

(13 db) lefényképeztük, kóddal elláttuk (M1, M2… M(n)) és GPS koordinátát rendeltünk 

melléjük, majd leszedtük és bezacskóztuk. Néhány nap szárítás után a fészkeket UV-s 

csírátlanító berendezés alá helyeztük az esetleges zoonózisok elkerülése végett. A fészkeket 

fehér lapon szétszedtük és a talált szőrszálakat felcímkézett simítózáras polietilén tasakokba 

helyeztük. 

 A szőrszálak azonosításához feljegyeztük a makroszkópikus tulajdonságaikat (hossz, 

szín, alak). A mikroszkópikus azonosításhoz szükséges preparálást megelőzte egy néhány 

órán át tartó áztatás 70-80%-os alkoholban, majd a szőröket etil-éterbe helyeztük, közvetlenül 

a preparálás előtt. Az áztatásokra az esetleges zsírok és egyéb szennyeződések eltávolítása 

miatt volt szükség (Tóth (2008) idézi Tóth (2003)). 

 Teerink (1991), Lanszki (szóbeli közlés) és (Tóth (2008) idézi Tóth (2003)) 

útmutatásai alapján a kutikula-lenyomat készítéséhez 5-10%-os zselatin oldatot készítettünk 

thimol kristályokkal. Ebbe nyomtuk bele a szőrszálakat, úgy hogy a zselatin ne lepje el az 

egész szőrt. A zselatin megszilárdulása után rovartűvel (minimális sérülése a mintának 

elkerülhetetlen) kiszedtük a szőrt. Ezután láthatóvá válik a kutikula negatív lenyomata a 

zselatinban. A kiszedett szőrszálat egy másik tárgylemezre helyeztük, áttetsző körömlakkal 

rögzítettük, majd szikével megvágtuk és paraffin-olajat csöpögtettünk rá. Az olaj beszívódik a 

velőállományba, ott kiszorítja a levegőt és a medulla jellegzetes mintázata láthatóvá válik. A 

forrásaink és személyes tapasztalataink alapján a legfontosabb határozó bélyegek a kutikula 

alnyéli szakasza (1) valamint a legvastagabb része (2) a felnyélen, a medulla olajos festésen 

(3) és anélkül (4) a felnyél legvastagabb pontján, továbbá a makroszkópikus tulajdonságok 

(5). A határozóbélyegeket (1-4) mikroszkópkamerával digitálisan rögzítettük. 

 Mivel a módszer elsajátításához és a biztonságos határozáshoz sok gyakorlat 

szükséges ezért a határozókon kívül (Teerink 1991, Marinis & Asprea 2006, (Tóth (2008) 

idézi Tóth (2003)) saját referencia munkát is készítettünk. 

 

Eredmények és értékelés 

Referenciamunka és a gyűjtött szőrök 

Referenciamunkánkban összesen 22 faj szerepel. Ezek a következőek: aranysakál 

(Canis aureus), borz (Meles meles), gímszarvas (Cervus elaphus), házi egér (Mus musculus), 

házi görény (Mustela putorius), macska (Felis catus), kutya (Canis lupus familiaris), menyét 

(Mustela nivalis), mezei nyúl (Lepus europaeus), vörös mókus (Sciurus vulgaris), 
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mosómedve (Procyon lotor), nyest (Martes foina), őz (Capreolus capreolus), pézsmapocok 

(Ondatra zibethicus), róka (Vulpes vulpes), üregi nyúl (Oryctolagus cuniculus), ürge 

(Spermophilus citellus), vaddisznó (Sus scrofa), vadmacska (Felis silvestris), vándorpatkány 

(Rattus norvegicus), vidra (Lutra lutra) és az ember (Homo sapiens). A minták egy része 

preparált példányokból egy másik része élő állatokból származik. Egy szőrről optimális 

esetben négy kép készült. A referenciagyűjteményhez fajonként három szőrt használtunk, így 

összesen a kutikulákról és medullákról 269 képet készítettünk (egyes mintákról több mint 

négy kép készült). A 13 darab fészekből szelektált szőrökről összesen 178 darab kép készült. 

 

Bélésanyagok 

A 13 fészekből 9-ben találtunk szőröket (69,23%). A szőrökön kívül csak három 

(25%) fészekben voltak fellelhetőek mesterséges bélésanyagok is. Ezeket mennyiségileg nem 

vizsgáltuk, mert a felmérés szempontjából nem tartottuk relevánsnak. 

Négy szőr esetében csak a mikroszkopikus vizsgálatnál derült ki, hogy valójában nem 

is szőrt találtunk. Az átlagos mennyiségű (5,31) (SE=5,31) talált szőrből 3,77 (SE=4,17) 

darab volt alkalmas preparálásra (1. táblázat). 

 

 1. táblázat. A fészkekben található szőrök és egyéb bélésanyagok 
Fészek kódja Talált szőrök (db) Preparált szőrök (db) Mesterséges bélésanyag 

M1 11 11 - 

M2 5 5 - 

M3 3 3 - 

M4 18 12 - 

M5 0 0 damil, szintetikus bélésanyag 

M6 0 0 - 

M7 10 8 damil 

M8 7 4 - 

M9 6 1 - 

M10 0 0 - 

M11 5 2 - 

M12 0 0 - 

M13 4 3 fonal 

x 5,31 3,77 - 

SE 5,31 4,17 - 

 

Következtetések és javaslatok 

A Merzse-mocsárban és annak környékén 13 fészket találtunk. A fészkek 69,23%-ban 

találtunk szőröket. Átlagban, egy fészekben 5,31 db szőrt találtunk, amiből 3,77 darab volt 

alkalmas preparálásra (a többi javarészt törékenység miatt használhatatlanná vált). Úgy 

gondoljuk, hogy a talált fészkek száma és a bennük fellelhető szőrök mennyisége jól mutatja, 

hogy a módszer megfelelően alkalmazható városihoz közeli területeken is. Az 1. táblázat azt 

is megmutatja, hogy egy városhoz közel eső területen is relatíve kevés a mesterséges 

bélésanyag. 

A morfológiai azonosításnál néhány problémára azonban figyelni kell. Egy észak-

ausztráliai vizsgálatban arra jutottak, hogy problémát jelent, ha a vizsgálatot végző nem tudja, 

hogy a minták milyen területről származnak (így olyan taxonokat azonosítottak, amelyek ott 

nem is fordulnak elő), másrészt pedig a fajszintű „határozni akarás” okozott gondokat 

(amiben bizonytalanok voltak azt is besorolták valamelyik kategóriába így sok téves 

identifikációt okozva) (Lobert et al. 2001). Hasonló eredményre jutott Spaulding et al. (2000) 

szürke farkas (Canis lupus) ürülékből történő táplálékvizsgálatánál. A szerzők azonban 

megegyeznek abban, hogy gyakorlattal és referencia anyag készítésével pontosítani lehetne 
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ezeket az eredményeket. Ennek céljából hoztuk létre mi is a 22 fajból álló referencia 

munkánkat (269 kép). Ez az alap referencia adatbázis természetesen mindig az adott vizsgálati 

terület sajátosságai alapján bővíthető. 

Véleményünk szerint a madárfészek-analízis egy jól alkalmazható módszer városi 

területek esetében is. A gyakorlat elsajátításához viszont sok idő és referencia anyag 

szükséges. Távlati céljaink között szerepel a szőrök azonosítása és egy városi (Gödöllő) park 

felmérése is, hogy a kapott eredményeinket egy város által teljesen körülvett és elszigetelt 

területhez is hasonlíthassuk. 
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Összefoglalás 
 

 A dolgozatomban bemutatott kísérlet Kisfüzesen található. 2012-ben csatlakoztam a 

2006-ban beállított kutatáshoz.  A kutatás gyepgazdálkodás témán belül a gyepek 

trágyázásával foglalkozik. Vizsgálja, hogy a gyep terméshozama miként változik trágyázás 

hatására. Eltérő hasznosításokat, és eltérő trágyamennyiségeket alkalmaz 27 darab parcellán. 

 

Kulcsszavak: Gyepgazdálkodás; Kisfüzes; trágyázás 

 

Bevezetés / Irodalmi áttekintés 

 A mai, eliparosodott mezőgazdaságban egyre jobban háttérbe szorul a 

gyepgazdálkodás, holott egykor szerves része volt az állattenyésztéssel egyetemben. Nincs 

egyensúly a mezőgazdasági ágazatok között. A mérleg a szántóföldi növénytermesztés 

irányába hajlik.  KSH adatok szerint a Magyarországon lévő gyepterület aránya drasztikusan 

csökkent az elmúlt években. Míg 2009-ben 1004,2 ezer hektár volt, 2011-ben ez a szám 758,9 

ezer hektár, ebből pedig 167,6 ezer hektár mezőgazdaságra nem hasznosítható terület volt. 

Szántóterület ezzel szemben 4,3-4,5 millió hektár körül mozog. (http1)  Azonban hatalmas 

jelentőségük van a mai napig is a gyepterületeknek, hiszen életteret adnak gazdasági 

állatainknak és a rajta megtermett pázsitfűfélék, pillangósok elsődleges takarmányként 

szolgálnak. Az sem elhanyagolható tényező, hogy ez a takarmányelőállítás legolcsóbb 

formája.  

E tendenciával párhuzamosan az állattenyésztésben is nagy változások történtek.  

 

 1. táblázat: Az állatállomány alakulása Magyarországon (ezer darab) 

Állatfaj 1995 2004 2011 

Szarvasmarha 928 723 698 

Sertés 5032 4059 3032 

Juh 977 1397 1095 

 

Folyamatos csökkenést figyelhetünk meg a magyarországi állatállományban is. Kivételt képez 

az időlegesen kiugró juhállomány. (http2) Értelemszerűen az állatállomány csökkenésével a 

szerves trágya mennyisége is csökken. Tápanyagellátásban a szerves trágyát kiszorította a 

műtrágya, mert a szerves trágya termésfokozó hatása viszonylag alacsony (30-50%), 

megjegyzendő azonban, hogy a szerves anyagban szegény talajokon eléri a 100-250%. A 

műtrágyázás jóval hatékonyabbnak és olcsóbbnak bizonyult (100-2000%). Az volt az elv, 
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hogy a szűkösen rendelkezésre álló istállótrágyát inkább a szántóföldi növénykultúrák 

termesztéséhez kell alkalmazni, ahol hatékonyabban lehet felhasználni. (Bánszki 1993.) A 

szerves trágya jelentőségével feltétlenül érdemes foglalkozni, hiszen a mai szakirodalom nem 

szentel elég figyelmet rá. A tápanyagellátással, növénytermesztéssel foglalkozó irodalom - 

műtrágyákkal ellentétben - csupán egy- két oldalon taglalja annak fontosságát. 

 

 

2. tábla: Szerves trágya átlagos összetétele %-ban kifejezve (Loch Jakab) 

 N P K 

Szarvasmarha 0,3-0,6 0,2-0,5 0,1-0,2 

Sertés 0,5-0,7 0,4-0,6 0,3-0,5 

Juh 0,3-0,4 0,3-0,4 0,3-0,4 

 

 

A füvek számára kedvező arány foszforból és káliumból a nitrogén 40 %-a, tehát az optimális 

N:P:K arány 1:0,4:0,4. (Tasi 2011.) Látható, hogy a helyesen kezelt szerves trágya hatóanyag 

összetétele megközelítheti az optimális N:P:K arányt. 

 

 

Anyag és Módszer 

 A kísérlet egy Észak-középhegységben elhelyezkedő juh legelőn, Kisfüzesen található. 

E gyepterület sovány csenkesz (Festuca pseudovina) vezérnövényű, vízellátottság 

szempontjából száraz fekvésű legelő közé sorolható. A telepen texel törzsállomány található. 

Magát a kísérletet 2009-ben állították be, amelyhez 2012-ben csatlakoztam. 27 darab kijelölt 

parcellát hoztak létre, mely jól jellemzi a legelő teljes területét. Egy-egy parcella 4x4 m 

területű. 2010-től a parcellákat felére osztották. Az egyik felét trágyázták, a másik felét 

trágyázatlanul, kontroll területként hagyták. A kijuttatás három adagban történt. A juhok 

legelését a gyep kaszálásával lehet szimulálni. 9 darab parcella kétszer lett kaszálva, vagyis 

hasznosítva, 9 darab háromszor, és 9 darab négyszer lett hasznosítva egy évben. Az eltérő 

számú hasznosítású parcellák eltérő szerves trágya mennyiséget kaptak. A kétszer 

hasznosított parcella 24kg-ot, vagyis négyzetméterenként 3kg-ot. A háromszor hasznosított 

parcella 36,75kg-ot, négyzetméterenként 4,6kg-ot. A négyszer hasznosított parcella 52,5kg-ot, 

ami 6,5kg négyzetméterenként. Ezek a trágyamennyiségek rendre 0,9 nagyállat egységnek, 

1,4 nagyállat egység és 2 nagyállat egységnek felelnek meg. Vagyis átszámítva olyan, mintha 

a legkisebb trágyamennyiségnél 6 juh, 1,4 nagyállat egységnél 9,3 juh, 2 nagyállat egység 

esetén 13,3 juh legelne és szórná el ürülékét egy hektáron. 
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1. kép: A kisfüzesi gyep 2010. június 17-én, a 2-kaszálás/év parcelláinak kaszálásakor. 

 

A kísérlet célja, hogy megmutassa, milyen hatással van a szervestrágyázás a gyep minőségére 

és hozamára. Természetesen figyelembe véve a környezeti tényezőket is (Hőmérséklet, 

csapadék, páratartalom, besugárzás). Mivel nem régen csatlakoztam a kutatáshoz, TDK 

dolgozatom még kezdeti stádiumban van, ezért most a teljesség igénye nélkül csak a 

kijuttatott trágya és a termésátlag közötti kapcsolatot vizsgálom, a környezeti tényezőket csak 

a későbbiekben veszem majd figyelembe. 

 

Eredmények és értékelés 

 Az eddigi eredmények az elvárásnak megfelelően azt mutatják, hogy a trágyázott 

parcellák nagyobb termésátlagokkal rendelkeznek mint a kontroll területek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram: Trágyázott és trágyázatlan parcellák terméshozama 

 

Jól látható, hogy csak egyetlen esetben 2011-ben a kétszer hasznosított, trágyával kezelt 

parcella hozott kisebb termésátlagot. A többi esetben nőtt a terméshozam a trágyázott 
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parcellák esetében. A kontrollhoz képest legnagyobb termés növekedést a 2010-es év 

háromszor hasznosított parcella érte el. A növekedés egy hektárra vetítve 2,5t. 

 

Következtetések és javaslatok 

TDK dolgozatom elején járva korai lenne még következtetéseket levonni, és javaslatokat 

tenni a kutatásról. Ezt csak a későbbiekben tudom megtenni. 
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