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Természetvédelem szekció 

 

POSZMÉHEK, MINT A TÁJI DIVERZITÁS LEHETSÉGES INDIKÁTORAI 

 

Bakos Réka, Sárospataki Miklós
 

 

Szent István Egyetem, Állattani és Állatökológiai Tanszék 

 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. E-mail: rekabakos@gmail.com 

 

 

A pollinációs krízisnek, ökoszisztéma szolgáltatások sérülésének a mezőgazdasági 

intenzifikáció az egyik legfőbb okozója. Az agrár-környezetgazdálkodási programok az 

agrártájak biodiverzitásának megőrzésére környezetbarát gazdálkodás elősegítésén alapuló 

megoldási lehetőségeket kínálnak és a felmerülő anyagi veszteségeket kompenzációs 

támogatások fedezik. Ezt jelentős természetvédelmi lehetőségnek kell tekinteni, amit akkor 

tudunk hatékonyan kihasználni, ha a támogatáselosztás egyik problematikus pontját, a 

programok hatékonyságának monitorozását megoldjuk, hiszen a programokkal nem mindig 

érik el a kívánt eredményt. Az, hogy a programok hatásának célirányos tesztelése elmarad, 

elsősorban az indikátorok hiányával magyarázható. Ilyen indikátor fajok lehetnek fontos 

megporzóink, a poszméhek.  

Kutatásunk célja az volt, hogy feltárjuk, a táji környezet, az élőhelyek táji heterogenitása és a 

habitatokat körülvevő tájelemek természetessége, valamint a vegetáció milyen hatással 

vannak a poszméhek diverzitására és abundanciájára. Vizsgáltuk, hogy természetközeli 

löszgyepeken a gabonaföldektől való távolság, illetve az, hogy a gyepek mennyire izoláltak 

más, környező természetközeli területektől, hogyan befolyásolja a poszméhek előfordulását. 

Munkánkat a Mezőföldön, tizennégy helyszínen végeztük 2011. júliusában és augusztusában. 

A mintaterületeket komplex és izolált kategóriákba soroltuk az őket körülvevő területek táji 

léptékű mozaikossága, illetve a tájelemek természetessége alapján. A gyepfoltok belsejében, 

és ezzel párhuzamosan a gabonaföldekkel határos szegélyében kijelölt transzektek mentén 3-3 

illatanyag-csalis varsacsapdát helyeztünk ki. Poszméheket a 2 hétig tartó csapdázás mellett 3 

alkalommal egyeléssel is gyűjtöttünk. Ezzel párhuzamosan növénytani viszonyokat vizsgáló 

cönológiai felvételeket is készítettünk. 

A Tukey-teszt eredménye alapján a gyepek belsejében szignifikánsan magasabb 

egyedszámban fordultak elő poszméhek, mint a szegélyterületeken. A varianciaelemzés nem 

mutatott szignifikáns különbséget komplex és izolált gyepek között sem faj- sem egyedszám 

tekintetében. A poszméh közösségek és a növényzeti összetétel közötti kapcsolatot is 

feltártuk.  

A vizsgálatok anyagi hátterét az OTKA K 81971 számú pályázata biztosította. 

 

Kulcsszavak: poszméh, gyep, agrár-környezetgazdálkodás, táji diverzitás 
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Természetvédelem szekció 

 

A TÚZOK (OTIS TARDA) ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSÁNAK ÉS 

TERÜLETHASZNÁLATÁNAK VIZSGÁLATA A HEVESI-SÍKON 

 

Marinkó Anna Mária 

 

Debreceni Egyetem, Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma, Mezőgazdaság-, 

Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar 

4032 Debrecen, Böszörményi út 138. E-mail: marinkoanna@gmail.com 

 

 

A túzok (Otis tarda), globálisan veszélyeztetett faj. Hazánkban 1400-1500 példány él, a Dél- 

Hevesi régióban pedig 15-18 túzok található. Egy ilyen kis létszámú állomány esetében 

különösen fontos megtalálni a legmegfelelőbb védelmi stratégiát. 

A túzokok ragaszkodnak tradicionális élőhelyeikhez, különösen igaz ez a dürgő, fészkelő, és 

telelőhelyekre. Munkámban a következőket vizsgálom: hogyan változott a túzokok létszáma 

országosan, a Hevesi-síkon és a Borsodi- Mezőségben. (A Borsodi- Mezőség állományát a 

terület közvetlen közelsége, és a feltételezett migráció miatt vettem figyelembe, de más 

tényezőket nem vizsgálok rajta.) A Hevesi-síkon 1993-2010 közötti időszakban gyűjtött 

megfigyelési adatokat alapul véve, hogy alakult a kakasok és tyúkok létszáma, ezzel 

kapcsolatosan az ivararány? A megfigyelt szaporulat mennyisége összefüggésben van-e a 

létszámváltozással? A különböző élettevékenységek (dürgés, költés, telelés) során használt 

területek mennyire állandóak, hol helyezkednek el a területen? Az egyedszám csökkenésével 

történt-e változás a kedvelt területek elhelyezkedésében és kiterjedésében? A létszámadatokat 

szakirodalomból, illetve szinkron adatlapokról gyűjtöttem. A megfigyelési adatok a Hevesi 

Füves Puszták Tájvédelmi Körzet adatbázisából származnak. 1993-2010 közötti időszakban 

1849 db megfigyelési adat gyűlt össze, amely 7064 egyed megfigyelése összesen. 

Az eredmények azt mutatták, hogy az évek során a két tájegység túzokállománya stagnált, 

majd folyamatos csökkenést mutatott.  A Hevesi-síkon megnéztem az ivararány alakulását. 

Jelen vizsgálatban, ennél a kis állománynál, ezt nem találtam kifejező mutatónak. Érdekes 

módon a kikelt szaporulat mennyisége az évek során nem változik, 1-2 jónak mondható év 

van. Térinformatikai módszerekkel térképen ábrázoltuk a különböző élettevékenységek során 

leggyakrabban használt területeket. A vizsgálat során meghatároztuk ezeknek a területeknek 

az évenkénti változását is. Azt tapasztaltam, hogy ezek a területek tartósak, és az egyedszám 

csökkenésével sem változtak jelentősen. A dürgő és telelőhelyek jól lehatárolható helyeken 

vannak, a költésre használt területek azonban egyenletesen lefedik a vizsgálati területet. 

 

Kulcsszavak: túzok (Otis tarda), tradicionális dürgő-, költő-, telelőhelyek, állományváltozás 

dinamikája, Hevesi-sík 
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TERMÉSZETKÖZPONTÚ VAGY EMBERKÖZPONTÚ TERMÉSZETVÉDELMET? 

– A TERMÉSZETVÉDELEM JÖVŐJÉNEK DILEMMÁJA 

 

Miklós Attila 

 

Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

2103 Gödöllő, Páter Károly út 1. E-mail: miklos.attila@gtk.szie.hu 

 

 

Talán első hangzásra meglepetést okozhat azon megállapítás, miszerint a nemzetközi és hazai 

szinten egyaránt komoly hagyományokkal rendelkező, modernkori természetvédelem egyik 

kulcskérdése épp saját céljainak meghatározása kapcsán merül fel, ahol tulajdonképpen máig 

nem eldöntött, mely paradigma alapján volna kívánatos folytatni a tevékenységet. A dilemma 

megválaszolását bonyolítja, hogy nemcsak a természetvédelemben aktívan résztvevők 

természetszemlélete, környezeti attitűdjei határozzák meg a különböző természetvédelmi 

programok kimenetelét: a széleskörű társadalom hozzáállása, felelősségérzete és elfogadó-

képessége ugyanis nagyon komolyan befolyásolja a célok elérését. Ők alkotják tehát azt a 

„közönséget”, akiknek dönteniük kell az „előadás” sorsáról - így pedig annak sikerességéről. 

Az emberközpontú gondolkodás - s az ezen alapuló természet-működési modell térnyerése -, 

valamint az emberi társadalmi folyamatok az élővilágra történő szellemi rávetítése (majd azok 

cselekedeteinkben való megnyilvánulása) két olyan fontos tényező, amely a kognitív funkciók 

változásain keresztül a természetszemlélet kialakulását mélyen befolyásolják - esetenként 

korlátozzák -, e probléma széleskörű elterjedése pedig azt a társadalmi veszélyt rejti magában, 

hogy a természetvédelem jövőbeni céljai jelentősen módosulhatnak - s akár évszázados 

törekvések foszlanak így semmivé. Az ökológiai antropocentrizmus ugyanakkor olyan új 

lehetőségeket is magában rejt, amelyek megfelelő kibontakoztatásával, koordinációjával a 

hagyományos természetvédelmi célok és eredmények megőrizhetők, fejleszthetők - pusztán a 

problémák megközelítése, illetve az azokhoz való alkalmazkodás módja változik. Számolni 

kell viszont azzal is, hogy az emberközpontú gondolkodás szélsőségessé válása esetén maga a 

természetvédelem eszméje válhat „értelmetlenné”, s az ökológiai fenntarthatóság is veszélybe 

kerülhet – ez utóbbi egyszerűen azért, mert már nem kap elegendő körültekintést és 

ráfordítást. Az ipari forradalmak és a politikai-társadalmi berendezkedések, cselekmények 

tendenciái (csak az elmúlt néhány száz esztendőt figyelembe véve) azt mutatják, hogy az 

ember ma is úgy viszonyul a természethez, hogy az abban betöltött saját ökológiai szerepét 

jelentősen túlértékeli - míg a mindennapok gondolkodásában és cselekvésében az ökológiai 

veszélyeket szinte alig, vagy egyáltalán nem kezeli megfelelő súllyal. Az előadás a hazai 

természetvédelemben közvetlenül érintett, leendő (egy részük esetében szakmájukat ma már 

gyakorló) szakemberek véleményére is támaszkodva próbálja meg felvázolni azokat a 

következményeket, amelyek a természetközpontú, illetve emberközpontú természetvédelmi 

megközelítések kapcsán kerülhetnek felszínre. Kiderül az is, hogy milyen környezeti 

szemléleti gócpontok képezhetnek akadályt – vagy épp törhetnek utat - a hatékony, 

szakmailag elfogadható, jövőbe tekintő beavatkozások, illetve a természeti értékek megőrzése 

számára. Minden elvi és gyakorlati következménynek megvan azonban a közös eredője: ez 

pedig a természetközpontú vagy épp az emberközpontú természetvédelmi célok, paradigmák 

dominancia-szintje - s annak tudásformáló ereje. 

 

Kulcsszavak: természetközpontú szemlélet, antropocentrizmus, környezeti attitűdök, 

ökológiai műveltség, természetvédelmi célok, szemléleti modellek 
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Természetvédelem szekció 

 

EMLŐSSZŐRÖK KIMUTATÁSA ÉS AZONOSÍTÁSA MADÁRFÉSZKEKBŐL 

 

Patkó László, Ujhegyi Nikolett, Heltai Miklós 
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Vizsgálatunk céljául tűztük ki, hogy egy új, nemzetközileg is elfogadott módszer, a 

madárfészek-elemzés hatékonyságát vizsgáljuk városi környezetben. Helyszínül a Merzse-

mocsár nevű területet választottuk, amely Budapest dél-keleti részén található. A helyszínt 

Keletről az M0-ás autópálya, Délről a Ferihegyi repülőtér, Nyugatról és Északról pedig a 

XVII. kerület külvárosi kertes házai határolják. A terepbejárás alkalmával 13 fészket 

gyűjtöttünk össze, amelyekből 9-ben (69,23%) emlős szőrt is találtunk. Egy fészekben 

átlagosan 5,31 (SE=5,31) szőrt találtunk, amiből 3,77 (SE=4,17) volt alkalmas preparálásra és 

2,85 (SE=2,91) volt kategorizálható. A talált szőrökből 13 kategóriát különítettünk el. Ebből 

öt faji kategória (Talpa europea, Mustela nivalis, Homo sapiens, Lutra lutra és Myoxus glis) 

és további három iker-faj (Rattus rattus - Rattus norvegicus, Muscardinus avellanarius  - 

Dryomis nitedula és Oryctolagus cuniculus - Lepus europaeus), melyek elkülönítése 

szőrmorfológia alapján nem lehetséges. Három kategória faji szinten való azonosítása nem 

lehetséges a megszerzett adatok alapján (Canidae spp., Chiroptera spp és Apodemus/Microtus 

sp.). További kettő kategóriában soroltuk a nem azonosítható szőröket („azonosíthatatlan”: 

adat hiány miatt nem azonosítható, és „nem szőr”: mikroszkópikus analízis során derült ki, 

hogy valójában nem szőr). A leggyakoribb fajok a Homo sapiens és a Mustela nivalis voltak. 

Egy faj esetében (Lutra lutra) mindenképp szükségesnek tartjuk a jelenlét megerősítését 

egyéb módszerekkel is (vizuális megfigyelés, lábnyom és prédamaradványok vizsgálata). 

Vizsgálatunk alapján bizonyítást nyert, hogy a madárfészek-analízis egy jól használható 

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

anyag szükséges.  

 

Kulcsszavak: szőr identifikáció, városi környezet, nem-invazív módszer, Merzse-mocsár, 

madárfészek 
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A folyóvizeket az állóvizektől a víz magasabb helyek felől alacsonyabb helyek felé történő 

folytonos mozgása különbözteti meg. A vízmozgás komplex és dinamikus szerkezetű 

folyóvízi élőhely-rendszert alakít ki és tart fent, ami a heterogenitásából adódóan egyedi 

tájszerkezeti egységet képez („riverscape”). A fluviális élőhelyrendszer három fő szerkezeti 

tengelye (longitudinális, laterális és vertikális kiterjedés) mentén értelmezett fő környezeti 

grádiensek a forrás – torkolat grádiens, szárazföld – folyópart – folyó grádiens és víztartó – 

folyó gradiens. A fő grádiensek különböző kombinációi sajátos megjelenésű és méretű 

fluviális élőhely-foltokat képeznek, melyek határai időben dinamikusan változnak (pl. 

áradások és aszályok alkalmával). A folyóvízi halak életciklusa szoros kapcsolatban van az 

élőhelyi változatossággal. Egy bizonyos élőhely-folt nem alkalmas arra, hogy ott a halak 

egyaránt sikeresen szaporodjanak, bőséges táplálékot találjanak, és menedéket leljenek a 

viszontagságok elől. Ezért a halak életszükségleteiknek és méretüknek megfelelően eltérő 

gyakorisággal élőhely-váltásokat végeznek: a vízfolyáson egymástól különböző távolságokra 

levő élőhely-foltok között mozognak. A pataki halegyüttesek sokféleségét veszélyeztető 

tényezők elsősorban az élőhely megváltozásához kötődnek. A part menti fás társulások 

tarvágása (véghasznosítás) nagymértékben csökkenti a középhegységi és dombvidéki 

patakszakaszok élőhelyi változatosságát és a patakba jutó természetes szerves anyag 

mennyiségét, amelyet a halaknak táplálékot biztosító gerinctelen szervezetek hasznosítanak. 

A mederbevágódás kedvezőtlenebbé teszi a vízjárást, ami növeli a halak árral való 

lesodródásának lehetőségét. A hosszirányú átjárhatóságot akadályozó műtárgyak 

ellehetetlenítik a gyakran több km távolságban levő szaporodó, táplálkozási és telelő helyek 

közötti mozgást. A völgyzárógátas víztározók akadályozzák a hosszirányú átjárhatóságot, az 

áramláskedvelő halak számára kedvezőtlenül változtatják meg a tározó feletti és alatti 

patakszakaszok élőhelyi aspektusát, és belőlük idegen halfajok jutnak a patakokba. Az erősen 

módosított patakokon egymástól többé-kevésbé hasonló távolságban levő, rövidebb (pár száz 

méteres) szakaszok rehabilitációja (pl. fás társulás visszaállítása, régi ártér megnyitása) már 

lényegesen segítheti a pataki halfajok regionális fennmaradását, ha a hosszirányú átjárhatóság 

a rehabilitált szakaszok között biztosított. 

 

Kulcsszavak: patakok, biodiverzitás, antropogén hatások, idegenhonos fajok, élőhely-

rehabilitáció 
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Egyre több energiát emészt fel a Föld népességének növekedése, a népesség számára az 

élelmiszer biztosítása, az életszínvonal fenntartása és a folyamatos gazdasági versenyben való 

helytállás. Folyamatosan csökken a megszokottan felhasznált szénhidrogén-alapú és más 

fosszilis energiahordozók mennyisége, míg az áruk növekszik, ennek okán a megújuló, 

alternatív energiaforrások jelentősége egyre inkább nő. 

Az elmúlt évtizedekben a megújuló energiaformák összegyűjtésére és hasznosítására több 

kutató-fejlesztő tevékenyég indult, mely magában foglalja a gyakorlati jelentőségű 

technológiák kutatását, az ezekhez kapcsolódó berendezések, rendszerek kereskedelmi 

forgalomba való bekerülését. A mennyiségi és minőségi mezőgazdasági termelés 

fejlesztéséhez szintén elengedhetetlen a megújuló fizikai és biogén energiaforrások 

felhasznált mennyiségének növelése. A mezőgazdaság maga megtermeli a megújuló 

energiaforrások alapanyagát, így kedvező helyzetben van, hogy a fosszilis szénvegyületeket 

megújulókkal helyettesítse.  

Az energia szektorban folytatott gyakorlat nem versenyképes, mert a ma meghatározó 

energiahordozók ára és beszerzése bizonytalanná válik a jövőben, ami keresleti piac 

kialakulásához vezethet, a végtelen gazdasági növekedés modell nem folytatható a 

végtelenségig.  

Továbbá ez a gyakorlat nem lesz fenntartható, mert a készletek fogyasztása nagyobb 

sebességgel történik, mint újratermelődésük. A megoldásként szolgálhat a társadalmi 

szemlélet megváltoztatása, valamint új és hatékonyabb technológiák bevezetése. 

Magyarország európai viszonylatban viszonylag jó, azonban nem megfelelő módon kihasznált 

megújuló energia potenciállal rendelkezik a biomassza, biogáz, geotermikus- és napenergia 

hasznosítás területén. A kihasználás lehetőségét nagyban gátolja a hazánkban működő 

bonyolult jogi háttér, a fosszilis energiahordozók felhasználásának támogatása sokkal 

jelentősebb, mint a megújuló energiaforrásoké. Tekintettel arra, hogy az első generációs 

bioüzemanyagok nagy mennyiségű előállítása konkurenciát jelenthet az élelmiszer- és 

takarmányozási célú felhasználásra szánt alapanyag számára, felhasználásának korlátai 

vannak. Hosszú távon prioritást élveznek a hulladékból, illetve melléktermékekből előállított 

biogáz és második generációs bioüzemanyagok, illetve a marginális (például belvíz járt), 

degradált mezőgazdasági területeken is termeszthető első generációs alapanyagok (például 

cukorcirok, csicsóka). 

Energetikai szempontból a biomassza „csak” egy a megújuló energiaforrások közül, ezzel 

szemben Magyarországnak jelentős szerepe lehet a jövőben ezen új, ma még nem teljesen 

ismert területen. Tény azonban, hogy hazánkban igen erős a fosszilis erőforrásokat támogató 

energia-lobby, amely állandó harcban áll a környezetkímélő technológiákat bevezetni kívánó 

szakemberekkel.  

 

Kulcsszavak: biomassza, fenntartható, megújuló energia, bioüzemanyag, bioetanol, biodízel 
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A klímaváltozás mérséklésének érdekében immár a mezőgazdaság és az állattenyésztés 

ágazataiban is szükséges keresni azokat a technológiákat, amelyek az üvegházhatású gázok 

kibocsátás-csökkentésének (metán, dinitrogén-oxid), illetve az elnyelő képesség növelésének 

(szén-dioxid, CO2) irányába hatnak. Ehhez szükséges ismerni a füves területek kezeléssel 

(kaszálás/legeltetés) és klímával összefüggő nettó szén-dioxid kibocsátását és elnyelését 

(nettó szénmérleg). Vizsgálataink során a kaszálás és a legeltetés hatását vizsgáltuk az éves 

szénmérlegre a bugaci homokpusztagyepen (2011). A szénmérleg időbeli változását a két 

kezelési területen párhuzamos és folyamatos eddy-kovariancia alapú szén-dioxid fluxus 

méréssel követtük nyomon. A méréssel a fotoszintézis által megkötött (bruttó primer 

produkció, GPP) illetve az ökoszisztéma légzése (növények, állatok, talaj, Reco) során 

kibocsátott szén-dioxid mennyiség közötti különbség, azaz a nettó ökoszisztéma csere (NEE) 

mérhető meg. A két terület szén-dioxid fluxusában szerepet játszó komponensek 

azonosításához illetve azok időjárással összefüggő fluktuációinak detektálásához időszakos 

biomassza (földfelszín-alatti és feletti), talajlégzés illetve levélfelület index méréseket is 

végeztünk. Továbbá megbecsültük a kaszálás és a legelés során a területről elvitt szén 

mennyiségét. A vizsgált időszakra vonatkozón megállapítható (2011. ápr.-szept.), hogy a 

kaszált terület szén elnyelő aktivitása kisebb volt, mint a legelt területé. Ez a kaszálást követő 

alacsony szénelnyelő aktivitásból (szárazság), illetve a megnövekedett talajlégzésből adódott. 

Megállapítható továbbá hogy a legeltetésből becsült szén-transzport kevésbé, míg a 

kaszálásból származó szén-transzport jelentősen csökkentette a nettó ökoszisztéma produkciót 

(NEP=-NEE-Flat, Flat¿ laterális C-transzfer). Mivel a két terület domináns fajainak 

gyakorisága a kezelés alatt hasonló volt, ezért a kezelésekre adott válasz nem fajszerkezeti, 

hanem funkcionális különbözőségekre vezethető vissza. Megállapítható továbbá, hogy az 

ökoszisztéma légzésben jelentős szerepet játszó talajlégzés a talajhőmérséklettel, a 

talajnedvességgel és a zöld biomassza mennyiségével korrelált szorosan (p>0.05), míg a 

lábon álló elszáradt biomassza mennyiségével gyengébben (p<0.05, n=252 legelt, n=49 

kaszált). További vizsgálataink a legelés intenzitás illetve a klimatikus érzékenység 

szénmérlegre gyakorolt hatásának vizsgálatára terjednek ki. Kutatásainkat az EU-FP7 

keretprogramja által támogatott „AnimalChange” projekt finanszírozza.  
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A hulladékgazdálkodás szemléletében az elmúlt évtizedben gyökeres változás ment végbe, az 

ártalmatlanítás helyett a hasznosítás került előtérbe, a hulladékokra ma már mint lehetséges 

erőforrásokra tekintünk. A biológiailag bontható hulladékoknál ez különösképpen igaz, hiszen 

elkülönített gyűjtés után energia-, tápanyag- és humuszforrást jelenthetnek számunkra. Ez 

utóbbival kapcsolatban talán kevéssé ismert az a tény, hogy a talaj a levegőnél 3,3-szoros 

mennyiségben tartalmaz szenet, és mivel az európai talajok 20%-a alkalmas további szén 

megkötésére, ezt a képességet kihasználva 7,8 millió tonna szén kibocsátását lehetne 

megakadályozni. Ez a CO2 kibocsátás 8%-os csökkenését idézhetné elő. 

A biohulladékok energetikai hasznosítása biomassza égetésével (kizárólag fás hulladékok!), 

illetve biogáz előállítása mellett történhet. Fontos hangsúlyoznunk, hogy a 

hulladékgazdálkodás hierarchiájában az égetés csak a komposztálás és a biogáz előállítás után 

következik! 

A biológiai bomlás alapvetően két különböző úton történhet, az egyik az anaerob 

technológiáknál biogáz (és erjesztési maradék) képződés mellett, a másik pedig az oxigén 

(levegő) jelenlétében, komposzt előállításával.   

Az Európai Uniós és hazai jogi szabályozás egyértelműen előírja a biohulladékok lerakókról 

történő eltérítését, 3 lépcsőben, 2016-ig az 1995-ben lerakott mennyiség 65%át kell 

hasznosítani. 

Az EU 27 országában évente 124 millió tonna biohulladék képződik, amelyből 80 milliót 

lehetne potenciálisan elkülönítetten gyűjteni és hasznosítani, de jelenleg csak 24 millió tonna 

kezelése megoldott. Az Európai helyzethez hasonlóan Magyarországon is sok még a 

tennivaló. 1995-ben a 4 500 000 tonna települési szilárd hulladékból (TSZH) 2 340 000 tonna 

volt a biológiailag bontható hányad, ezen belül a papírhulladék 765 000 tonnát, a biohulladék 

1 547 000 tonnát tett ki.  

2004-ben az előírásoknak megfeleltünk, hiszen 706 000 tonnát hasznosítottunk, de ez szinte 

kizárólag -az egyébként valóban sikertörténetnek tekinthető- a papírhulladék szelektív 

gyűjtésének és hasznosításának köszönhető. 

A 2009-es kötelező hasznosítási mennyiséget a továbbra is kisszámú megépült komposztáló 

mellett a fővárosi égetőben történő energetikai „hasznosítással” igazoltuk. 

A 2016-os teljesítéshez azonban valóban áttörésre van szükség, hiszen az új HgT. tervezet is 

azzal számol, hogy a lerakóba kerülő biohulladék mennyisége 890 000 tonna alá fog 

csökkenni. Ehhez legalább további 500 000 tonna/év biohulladék elkülönített gyűjtését és 

komposztálást kell megoldani. Ha ez megvalósul, akkor a mintegy 120 000 tonna házikerti 

komposztálással együtt hazánk teljesíteni tudja a jogszabályban előírt csökkentési feltételeket. 

 

Kulcsszavak: hulladék, hasznosítás, fejlesztés 



17 
 

Környezetvédelem szekció 

 

  

ROMÁNIAI VÍZERŐMŰVEK ÉS KAVICSBÁNYÁK KÖRNYEZETMÓDOSÍTÓ 

HATÁSA A MAROS ALFÖLDI SZAKASZÁN 

 

Nagy Zoltán 

 

Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar 

6720 Szeged, Dugonics tér 13. E-mail: nz89@freemail.hu 

 

 

Romániában a Maros számos mellékfolyóján épült víztározó, völgyzárógát az utóbbi 

évtizedekben, melyek jelentőségét mutatja, hogy a nagyjából 1000 millió m³/év hozamú 

Maroson, mellékfolyóin több mint 700 millió m³/év a tározókapacitás. Ezek hatása nem csak 

helyileg érezhető, hanem folyásirányban lentebb, a magyarországi szakaszon is. Több erdélyi 

folyó mellett a Marosnak is megváltozott a vízjárása vízerőművek beüzemelése óta, ezek 

hatására csökkentek a vízállások, növekedett a kisvizek vízhozama és gyakorisága, míg a 

nagyvizek jelentős mértékben megritkultak. Mindemellett, szintén az utóbbi évtizedektől 

kezdődően ipari mértékű kavics és homokbányászati tevékenység jelent meg a folyó alsó, 

romániai szakaszán. E bányákban a kitermelés közvetlenül a folyóparton zajlik, drasztikus 

módon átalakítva a partokat, a helyi élővilágot és a folyó medrének mélyebbre vágódását 

váltja ki. A kitermelés miatt lecsökken a folyóban szállított üledékmennyiség, azonban a folyó 

sodrása és energiaszintje változatlan marad, ennek következtében tisztavíz erózió jelenik meg, 

minek során az áramló víz kénytelen felvenni a szállítandó hordalékmennyiséget a 

környezetéből. Mivel ez az üledékfelvétel a csak a mederből történhet, az erodálni kezdte a 

saját medrét, aminek következtében a bányáktól folyásirányban lefelé beágyazódott, 

bevágódott a folyómeder, kiváltva számos további környezeti változást. A 

folyószabályozások által a már korábban megváltozott morfometriájú Maros ezek 

következtében újabb, gyorsabb környezet átalakításon esik át, részben felgyorsítva bizonyos 

regenerációs folyamatokat. Mindezek hatására az egykor meanderező, kanyargós folyó a 

folyószabályozások hatására túlszélesedett, sekéllyé vált, majd lassú folyamatokon keresztül 

közelített az eredeti, természetes paraméterei közé. A nagyjából három évtizede 

megkezdődött gátépítések és kavicsbányászat ezeket a folyamatokat változtatták meg, 

erőteljes bevágódást indukálva a folyó alsó, alföldi, román-magyar szakaszán. A bevágódási 

folyamat a folyó felgyorsult szűkülését vonta magával illetve az egyre mélyebbre szálló 

vízszintek miatt új ártéri felszínek jelentek meg. Az árvízi szintek és események csökkentek, 

így a hullámterek használata megváltozott, mindemellett a partok mentén frissen kialakuló 

szárazulatok új életteret jelentenek a megtelepedő élővilágnak, azonban a bevágódás hatására 

lentebb száll a talajvíz szintje, ami nagyobb távolságra is kihat.  

 

Kulcsszavak: folyó, Maros, Magyarország, Románia, bevágódás, tisztavíz erózió, bányászat, 
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A víz a földi élet egyik alapvető meghatározója. Az ember számára nélkülözhetetlen: 

biológiai, egészségügyi, higiéniai, közlekedési és termelési szempontból is. 

A Föld felületének 71%-át borítja víz, melynek mindössze 2,5%-a a szárazföldi élethez 

nélkülözhetetlen édesvíz. Az édesvízkészlet mintegy 98%-a felszín alatti víz, Magyarország 

ivóvíz ellátásának pedig több mint 95%-a felszín alatti vizeken alapszik. 

Az elmúlt 40 év alatt a világ vízszükséglete a háromszorosára nőtt, ugyanakkor már sok 

helyen elszennyeződtek a felszín alatti vizek, mely elsősorban az intenzív mezőgazdasági 

termelésnek, a különböző hulladék lerakók és szennyvíz tárolók létesítésének, valamint a 

mélyen elföldelt toxikus hulladékoknak köszönhető. Az említettek miatt az ENSZ szakértői 

úgy vélik, hogy évszázadunk végére az ivóvíz drágább lehet az aranynál.  

Az emberek a felszín alatti vizeket elsősorban ivóvíz és ásványvíz formájában fogyasztják.  

Kutatásom során az említett vizek minőségi paramétereit (nitrát- és nitrition tartalom, 

permanganátos kémiai oxigénigény, egyes makro- és mikroelemek mennyiségi 

meghatározása) vizsgáltam. A vizsgálatok során kapott eredményekkel szeretnék pontosabb 

képet adni a felszín alatti vizek szennyezettségének mértékéről, ezáltal szeretném felhívni a 

figyelmet a felszín alatti vízkészlet védelmének fontosságára, hiszen egyes kutatások szerint 

az emberiséget érintő betegségek mintegy 70 %-ának forrása a víz, amit megiszunk, ezért 

kiemelkedő fontosságú megvizsgálni a víz minőségét, melyet mindennapjaink során 

fogyasztunk. 

 

Kulcsszavak: Felszín alatti vizek védelme, minőségi paraméterek, szennyezettség 
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A Kárpát-medence Európa egyik legrégebbi kultúrtája. Nyolcezer évre tekint itt vissza a 

gabonatermesztés. Kultúrnövényeink nem európai eredetűek: nagyobb részben óvilági, kisebb 

részben újvilági származásúak. Bekerülésük ideje és körülménye eltérő. Az árpa, búza és a 

köles az újkőkorban, a zab a vaskorban, a kukorica és a rizs az újkorban, míg a rozs kétszer 

domesztikált kultúrnövény: egyszer a bronzkorban, később a római korban került be hozzánk. 

A Kárpát-medence sajátos klimatikus és ökológiai viszonyai, elsősorban annak mozaikossága, 

a gabonaféléknek a termesztésben eltöltött hosszú ideje és az ezzel együtt járó népi szelekció 

következtében igen magas fokú diverzitása jött létre. A régészeti feltárásokból származó 

növényleletek azt mutatják, hogy a hazánk területén élt kultúrák beköltözésükkor saját addig 

termesztett növényeiket hozták magukkal és termesztették tovább. Ezért a jelen korunkat 

megelőző időkben mindenképpen a termesztett növények kultúrafüggőségéről kell 

beszélnünk. A régészeti-növénytani vizsgálatoknak különösen akkor nő meg a jelentősége, ha 

az adott korszakból semmilyen, vagy nagyon kevés írásos adat áll rendelkezésre. Így válik az 

archaeobotanika az életmód és a történeti agrobiodiverzitás megismerésének fontos 

eszközévé, és a római korig az agrártörténet egyetlen forrásává. Segítségével a későbbi korok 

vonatkozó adatait is ellenőrizni tudjuk. A mai gabonatermesztésünk a középkori magyar 

növénytermesztésre alapozódik. A termesztett növények nevei már többször feltűnnek a korai 

latin nyelvű okiratokban. A középkori és a kora újkori epigráfiai és ikonográfiai forrásokból 

tudjuk, hogy a magyar gabona Európa-szerte híres volt. A gabonatermesztés fejlődésében 

törést jelentő török kor után az újra benépesülő országban, és a háborúk keltette 

gabonakonjunktúrák idején megnövekedett az igény a nálunk megtermett gabonafélék, de 

különösen a búza iránt. Ennek oka, hogy a Kárpát-medence, de különösen a kontinentális 

éghajlatú, a magyarság ősi búza génkészletének („proles hungarica”) otthont adó Alföld a 

világ egyik legjelentősebb búzatermő körzete. A fellendülésnek induló gabonatermesztés 

hatására a 18. század végén és a 19. század elején erősödött az igény „a pallérozottabb 

(racionális), több hasznot adó, több embert tápláló, több gyönyörűséget nyújtó 

gazdálkodásra”. Mezőgazdasági szakírók egész sora (Veszelszky Antal, Mitterpacher Lajos, 

Tessedik Sámuel, Pethe Ferenc, Nagyváthy János) foglalkozott a nálunk termesztett 

gabonafélék felmérésével. Munkájukban megjelennek az első tájfajták nevei. A régi korok 

gabonái, szemben a mai monokultúrában tartott, genetikailag sokszor túltenyésztett, homogén 

állományú, hamar leromlásnak induló fajtákkal, oly mértékben illeszkedtek a környezetbe, 

hogy azzal szerves egységet képeztek. Egy-egy táj, tájegység saját fajtát „nevelt” belőlük. 

Tájfajták meglétére már a késő újkőkorból vannak adataink. A gabona tájfajták uralma 

nagyjából a 19. század második feléig, a 20. század elejéig tartott, amikor is megjelentek az 

első nemesítésből származó fajták. Azután fokozatosan kikoptak a termesztésből. Legfeljebb 

mint nemesítési alapanyagot tartották meg. A termesztésből kiszorult gabona tájfajták az 

agrobiodiverzitás részei. Felkutatásukkal, begyűjtésükkel, megőrzésükkel és a hozzájuk 

kapcsolódó ismeretek oktatásával hozzájárulunk a kultúrörökség megőrzéséhez.  

 

Kulcsszavak: történeti agrobiodiverzitás, gabonadiverzitás, tájfajták, archaeobotanika 
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A regionális klímamodellek napjainkra már jó minőségű (megbízható, magas horizontális 

felbontású) adatokat szolgáltatnak a Kárpát-medence 21. században várható éghajlatáról. A 

tájépítészeti dendrológia, a kertészet és a botanika szempontjából is a jövő várható változásai 

közül a melegedést és szárazodást érdemes kiemelni. Emellett nem elhanyagolható a 

melegebb félév extrém csapadékainak gyakoribbá válása és a téli fagyok enyhülése sem. A 

dendrológia szemszögéből e változások összességében a dísznövény-alkalmazás 

újragondolására, a szárazságtűrő, melegigényes taxonok tájépítészeti felhasználásának 

előtérbe hozására sürgetnek. Érdemes áttekinteni ezért a hazánkban forgalomban lévő 

fásszárú dísznövénykínálatot és értékelni azt szárazságtűrés szempontjából, továbbá felkutatni 

azokat a taxonokat, melyek a jövőben potenciális dísznövényként elterjedhetnek. Ehhez 

botanikus kertek és arborétumok, fagyérzékenységi kísérletek és speciálisan melegigényes 

dísznövényeket forgalmazó faiskolák nyújtanak nagy segítséget, továbbá a földrajzilag analóg 

régiók (többek között Észak-Bulgária és Dél-Románia) mai dísznövényszortimentje is 

támpontot ad. A felkutatott taxonokat érdemes fagytűrésre szelektálni (az első évtizedekben 

még komoly problémaként jelentkező fagyérzékenység miatt), majd pedig a jövőbeli klímára 

alkalmasnak ítélt taxonokat mind szélesebb körben bemutatni a kertész és tájépítész 

szakembereknek. Azt, hogy egy adott faj javasolható-e majd a 21. századi Magyarországra, 

leginkább klímamodellek segítségével tudjuk megbecsülni. Kutatásaim során több mint 200 

taxont sikerült eddig összegyűjteni, melyek kereskedelmi forgalomban még alig lelhetőek fel, 

tájépítészeti felhasználásuk pedig minimális, mégis elterjesztésre érdemesek. E taxonok 

fotódokumentálását és ismeretterjesztő publikálását is folyamatosan végzem. A kutatásban 

azonban a legnagyobb hangsúlyt a klímamodellezés kapja, melynek során az elterjedési 

terület alapján a növény éghajlati igényeit szűröm, majd pedig kirajzolom a jövőben várható 

telepíthetőségi területet. Az így készült digitális térképlapok nem mellesleg a klímaváltozás 

mértékének megjelenítésére is jól használhatóak. A modellezés fontos fejlesztési lehetőségét 

mesterségesintelligencia-algoritmusok felhasználásában látom, melyek közül a mesterséges 

neuronhálók implementálását kezdtem meg.  
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Manapság a haltermékek iránti fokozódó igényt a termelőknek úgy kell kielégíteniük, hogy a 

környezetvédelmi előírások világszinten szigorodnak, különösen igaz ez az Európai Unióban. 

Az akvakultúrát érintő szabályozás többek között a vízhasználati gyakorlatban is komoly 

változásokat hoz magával. Az előadásban elsősorban az intenzív haltenyésztő rendszerek 

vízkezeléséről esik szó, azon belül is kiemelten a recirkulációs rendszerek egy formájáról, az 

akvapóniáról.  

Ugyanakkor, ha egy ilyen rendszerben megtermelt halhús és növényi termék mennyiségének 

arányát tekintjük, akkor sokkal inkább kertészeti kultúráról kell beszélnünk. Tehát az 

összefoglaló joggal kezdődhetne úgy is, hogy az akvapóniáról, mint különleges talaj nélküli 

termesztési metódusról beszélünk. A folytatás azonban szinte azonos, a hidrokultúrás 

növénytermesztő rendszerekben is meg kell birkózni a vízkezelés problémájával. Nyugat-

Európában a nyílt rendszerű tápoldat-kezelés már tiltott, vagyis a növényekről elfolyó 

felesleges tápoldatot össze kell gyűjteni, fertőtlenítést követően újra kell hasznosítani. 

Az intenzív haltenyésztés és a talaj nélküli növénytermesztés rövid bemutatása után 

megvizsgáljuk, hogy a két rendszer összekapcsolása milyen előnyökkel és hátrányokkal jár. 

Szó lesz a konstrukciós megoldásokról, illetve a gyakorlatban alkalmazott és elméletben 

alkalmazható állat- és növényfajokról, az akvapónia energia- és anyagigényéről. Kitérünk az 

előállított termék minőségére és a környezetvédelmi vonatkozásokra. 

Az előadás célja bemutatni, hogy a manapság komolyabb sajtóvisszhangot kapott termesztési 

rendszer se nem az intenzív élelmiszertermelés Szent Grálja, se nem egy olyan technológia, 

amely mellett a tudományos világnak egy lemondó legyintést követően kellene elsiklania. 
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A véleményünk kialakításában több dolog befolyásolhat minket. Károsan befolyásoló 

tényezők között szerepelhet a média, a tradíciók vagy azon belül is a babonák. A 

legfogékonyabb, legsérülékenyebb korosztály a 8-14(16) évesek korosztálya. Ebben az 

időszakban a gyermekeket kívülről érő hatások meghatározó szerepet játszanak abban, hogy 

felnőttként milyen egyén, személyiség, vagy akár fogyasztó válik belőlük. Ebben a 

korosztályban végeztünk egy természettudományos attitűd felmérést. Kérdésünk a következő 

volt: Kimutatható-e szignifikáns különbség az ismeretterjesztés hatására a kezelt 

iskoláscsoportban a kontroll csoporthoz képest? Papír alapú kérdőíves felmérésünk a 

denevérekről, denevérekhez való hozzáállásról szólt. Egy 22 itemből álló kérdőívet állítottunk 

össze C. E. ADDAMS és K. J. LINDSEY (2009) és LETENYEI és NAGY (2007) publikációja 

alapján. A kérdőíveket „kezelt” és „kontroll” csoportonként összesítettük, majd Excel 

táblázattal Chi
2 

értékeket számoltunk ki. A két kapott értékkel szignifikáns különbségek 

meglétét vizsgáltuk csoportonként „előtte” és „utána”. A 22 kérdésből csupán négy kérdésnél 

lehetett szignifikáns különbséget kimutatni a két kérdőívezés között. Ebből is három 

alkalommal a kontroll csoport mutatott szignifikáns különbséget. Mind a három alkalommal a 

második kérdőívezésnél a hibás válaszoknak nőtt meg az aránya. Csupán egy kérdésben volt 

statisztikailag igazolható erős szignifikáns különbség a kezelt csoportban (p=0,00107). Ebben 

az esetben az állatokhoz való hozzáállás pozitívabbnak bizonyult, arányaiban kedveltebbek 

lettek az állatok az ismeretterjesztés hatására. Ám meg kell említeni, hogy több lett az a válasz 

is, miszerint irtóznak a denevérektől. Mivel döntő többségben nincs különbség sem a kontroll 

sem a kezelt csoport között és kezelt csoportban döntően nincs különbség az ismeretterjesztés 

előtt és után, így ha a további nagyobb elemszámú vizsgálat is hasonló eredményeket mutat, 

megkérdőjelezhető az ismeretterjesztés ismeretterjesztő hatása. Feltehetően 

ismeretterjesztéssel és a hozzá kapcsolódó népszerűsítő marketinggel komolyabb 

eredményeket csak a lakosság érzelmi hozzáállásában lehet elérni, ismeretanyagainak 

bővülésében nem. 
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Napjaink mezőgazdaságának legégetőbb problémája a műtrágyák árának folyamatos 

emelkedése. Az eredményes és hatékony gazdálkodáshoz ezért elengedhetetlen a tápanyag-

visszapótlás alternatív módjainak alkalmazása és meghonosítása. Az egyik legkézenfekvőbb 

megoldás a tápanyagok egyszerű és olcsó visszapótlására a termelés során keletkező szalma 

felszecskázása és talajba dolgozása. Ennek kapcsán jelentkezett a feladat, ami az IPCC 

módszertanából hiányzó adatok pótlására irányult: a repce és napraforgó esetén a 

tarlómaradvány hányad (a szemtermés és a képződő tarlómaradvány hányadosa), a 

tarlómaradvány szárazanyag tartalom és a tarlómaradvány N-tartalom Magyarországra 

jellemző, reprezentatív értékeinek meghatározása, laboratóriumi mérésekkel, a mérési 

eredmények feldolgozása, tanulmánykészítés. A kutatási projekt elvégzése érdekében egy 

egész Magyarországot reprezentáló mintavétel volt szükséges repce és napraforgó 

állományokból. A mintavételezés a repce érése előtt júniusban, míg a napraforgó esetében 

augusztus végén került sor. Összesen 116 növény- és mintegy 70 talajmintát gyűjtöttünk be. 

Két megközelítést alkalmaztunk: egyrészt két alkalommal, az országot körbejárva különböző 

régiókban gyűjtöttünk növény- és talajmintákat, másrészt repce és napraforgó fajtakísérleteket 

mintáztunk meg. Első megközelítésben a begyűjtött, összesen 61 repceminta 

nitrogéntartalmát két csoportban értékeltük, egyrészt az országos mintavétele során 

begyűjtötteket, másrészt a fajtakísérletekből származó mintákat külön. Mindkét esetben a N-

tartalom értékeket sorba rendeztük és azokból átlagot számoltunk. Vizsgálataink alapján a 

repceminták nitrogéntartalmának az előfordulási gyakoriságok figyelembevételével számított 

súlyozott átlaga: 0,33%, míg napraforgómintáké 0,57%. Számításaink alapján az őszi 

káposztarepce tarlómaradvány nitrogén tartalmának Magyarországra jellemző, reprezentatív 

értéke 110,9 kg/ha, míg a napraforgó esetében ez az érték 263,3 kg/ha. 

 

Kulcsszavak: IPCC, növényi maradvány gazdálkodás, növények N-tartalma 
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A repülés biztonságára veszélyt jelentő állatfajok távoltartására az elmúlt évtizedekben 

számos módszert fejlesztettek ki, amelynek széles skáláját alkalmazzák hazánkban. Azonban 

az érintett fajok egyes ökológiai igényeire negatívan ható földhasználati eljárások célzott 

bevezetése - hatékonysága ellenére – ez idáig váratott magára. Kutatásunk célja ezen eljárás 

hazai bevezetésének módszertani megalapozása volt. A kutatás egyik fontos eleme a kezelési 

terület ökológiai alapokon történő kijelölése. A nemzetközi szakirodalomban, és a különböző 

szervezetek ajánlásaiban eltérő határértékek szerepelnek, arra vonatkozóan, hogy a repterek 

környékén mekkora területet érdemes vizsgálni a kezelési stratégiák kidolgozásánál. A Liszt 

Ferenc Nemzetközi Repülőtér esetében különösen fontos a földrajzi elhelyezkedés, hiszen 

nemzetközi viszonylatban is igen ritka, hogy egy nagy légiforgalmat lebonyolító repülőtér 

ennyire beépített környezetben foglaljon helyet. A vizsgálati terület kijelölésénél fokozott 

figyelmet fordítottunk a földrajzi környezetre, és az ütközési, riasztási adatokból levezetett, 

kockázatos fajok viselkedési mintázatára. A nemzetközi összefoglaló statisztikák adatai 

szerint az ütközések 85 %-a 800 láb AGL alatt történik ez 7-8 km-es távolságot jelent a 

kifutóktól a végső egyenesek vonalában, ez az adat jól illeszkedik az észak-amerikai 

gyakorlatban alkalmazott 5 mérföldes körzethez. A vizsgálati terület kijelölésének első 

lépésében a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtérre vonatkozó indulási- és érkezési útvonalak 

irányát és kiterjedését vettük figyelembe. Ezt követően a 800 láb alatti magasság elérési 

távolságát határoztuk meg, ami felszállás estén (5,5 
o
) 2534 m, leszállás esetén (3

 o
) 4655 m. 

Mivel mindkét kifutót használják fel- és leszállásra, ezért biztonsági okok miatt a hosszabb 

(leszállási) útvonalat tekintettük mérvadónak. Az így meghatározott távolságot korrigáltuk a 

kockázatos madárfajok fészkelési időszakban érvényes táplálékszerzési territóriumának 

távolságával (berepülés távolság), ami 3 km-nek adódott. Ezt a korrekciót nemcsak 

hosszirányban, hanem a kifutópályák középvonalára merőlegesen is elvégeztük. Ennek 

következtében a vizsgálati terület hosszirányú kiterjedése a kifutópályák küszöbétől számított 

7600 m, szélessége a kifutópálya középvonalától számított 3 km, ami megfelel a nemzetközi 

ajánlásoknak. Mivel ez a határ csak elméleti, ezért a vizsgálati terület behatárolásánál a 

távérzékelési adatok, és a terepbejárás tapasztalatait is figyelembe vettük, oly módon, hogy az 

élőhelyi szempontból fontos, különböző földhasználatú területi egységek osztatlanul 

szerepeljenek a kijelölésben. A vizsgálati területből kivettük a sűrű beépítettség alatt álló 

településeket, hiszen ezen területek földhasználatának módosítására nincs lehetőségünk. 
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A Szénások Európa Diplomás Terület mind tájtörténeti, mind a természetvédelmi kezelés 

szempontból különösen izgalmas térség. A dolomitjelenségnek köszönhetően a változatos 

felszínformákon a növény és állatfajok hatalmas diverzitása fejlődött ki az idő folyamán. 

Azonban az emberi tájhasználat következében a táj arculata nagymértékben megváltozott, a 

természetes növénytakaró drasztikus változásokon ment keresztül. Az intenzív tájhasználat 

következtében lepusztult felszínek keletkeztek, amit később tájidegen feketefenyvesek (Pinus 

nigra) telepítésével igyekeztek ismét hasznosíthatóvá alakítani. A fenyvesítésnek mind 

pozitív, mind negatív hatásai ismerté váltak, természetvédelmi szempontból a fokozott 

tűzveszélyesség, valamint az értékes sziklagyeptársulásokban okozott változások előidézése a 

legfontosabbak. Felismervén a terület kimagasló természetvédelmi értékét elkezdődtek a 

védetté nyilvánítások és természetvédelmi beavatkozások az értékek megóvásának érdekében. 

Jelen tanulmány arra hivatott, hogy komplex módon összegezze a századok folyamán a táj 

változását és annak okait. Az irodalmi kutatás során a publikált adatok mellett igyekeztem 

levéltári forrásokból, illetve eddig nem közölt kéziratokból is információhoz jutni a területről. 

Az eredmények rávilágítanak a terület eltartóképességéhez igazodó tájhasználat fontosságára, 

valamint az erdészeti és természetvédelmi beavatkozások sikerességére. 
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A Keszthelyi-hegység közel 80%-át erdő borítja. Az elmúlt évtizedek során a természetközeli 

száraz gyepterületek drasztikus mértékben megfogyatkoztak. Jelenleg a legnagyobb 

kiterjedésű és természetvédelmi értékekben is gazdag száraz gyepét a hegységnek egy egykori 

fás legelő maradvány jelenti. A terület Cserszegtomaj község határában, a Gyötrős-tető és 

környékén található mindössze 6,25 ha-on. 

Vizsgálatunk során az alábbi kérdésekre kerestük a választ: Mi az oka annak, hogy ez a 

gyepterület mai napig megmaradt? Milyen botanikai érték találhatóak a területen? Mik 

lehetnek a területen előforduló védett fajok gazdagságának lehetséges okai? Vannak-e és, ha 

igen, akkor milyen veszélyek fenyegetik természetvédelmi szempontból a területet? 

Tájtörténeti kutatás során felhasználtuk a Katonai Felméréseket, továbbá topográfiai 

térképeket és légifotókat. Az ezekből nyert információkat múzeumi és levéltári forrásokkal 

egészítettük ki. A botanikai értékek felmérése során a területet 25 db 50x50 m-es 

négyzethálóval fedtük le. 2011-ben megállapítottuk a gyep élőhelytípusait (ÁNÉR 2011) és 

felmértük a védett fajokat, melyeket kvadrátonként számoltunk vagy becsültünk. 

Cserszegtomaj tipikus szőlőművelő hegyközségi településekből kialakult falu. Régen a 

Gyötrős-tetőt Koponár megnevezéssel jelölték. A XVIII. században területének nagy részén 

szőlőművelés folyt. Élénk szőlőhegyi életre utal a fennmaradt sok helynév. A későbbiekben a 

szőlőterületeket felhagyták, helyüket gyepek és szántók vették át. A II. és III. Katonai 

Felmérés térképén nagy kiterjedésben legelőt ábrázolnak. 1940-es évektől van adat arra, hogy 

a hegyet marhával legeltették. Az egykori fás legelő használatára utalnak a terebélyesen álló 

hagyásfák. Később katonai gyakorlóterület lett, így maradhatott fenn egy egybefüggő, 

mintegy 20 ha-os gyepterület. 1970-es évek körül fenyővel kezdték el betelepíteni. A katonai 

gyakorlatok megszűnésével a terület természetes beerdősülése kezdődött meg. A területet 

1996-ban vonták ki a gyep művelési ágból és kiparcellázták. A beépítés 2000-ben 

megkezdődött, de 2002-ben civil kezdeményezésre védetté nyilvánították a Gyötrőst és 

bekerült a Natura 2000 területek közé. Ez azonban csak lassította, de nem állította le az 

építkezéseket 

A mintaterületen különféle élőhelytípusok mozaikolnak. A kialakult élőhelykomplex elemei: 

Mészkedvelő nyílt sziklagyepek, Felnyíló, mészkedvelő lejtő- és törmelékgyepek, 

Erdőssztyeprétek, félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok, Molyhos tölgyes bokorerdők. A 

területen két fokozottan védett és további huszonhat védett növényfajt találtunk. Megtalálható 

a kiemelt közösségi jelentőségű Dianthus plumarius subsp. Lumnitzeri és a fokozottan védett, 

közösségi jelentőségű Seseli leucospermum több százas állománya. A közösségi jelentőségű 

fajok közül előfordul még: Iris arenaria és Pulsatilla grandis. A Keszthelyi-hegység 

egyedülálló értéke ez az egykori fás legelő maradvány, a védett és közösségi jelentőségű 

növényfajok sokaságával és 100 évnél is idősebb tölgyfáival. A hegység déli lejtőire jellemző 

növényvilág összpontosul ezen a kisterületen. Reméljük, hogy a jövőbeni tájhasználat nem 

elpusztítja, hanem fenntartja és megőrzi ezt a „maradványt”.  

 

Kulcsszavak: fás legelő, tájtörténet, védett növények, Gyötrős-tető, Keszthelyi-hegység 



29 
 

Poszterszekció 

 

AZ ÖKOLÓGIAI ÉS A KONVENCIONÁLIS TERMESZTÉSŰ PARADICSOM 

EGYES BELTARTALMI ÖSSZETEVŐINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA 

 

Deák Konrád János
1
, Varga Adrienne

1
, Lugasi Andrea

2
, Helyes Lajos

1 

 

1
Szent István Egyetem, 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1. E-mail: doky2@freemail.hu 

2
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet, 1097 Budapest, Gyáli út 3/a. 

 

 

Az ökológiai és a konvencionális termesztésű paradicsomok beltartalmi összetevőinek 

vizsgálata során felmerül a kérdés, hogy van e, és ha igen milyen mértékű a különbség a két 

termesztéstechnológia során előállított termés beltartalmi értékei között. A vizsgálatokban 

erre a kérdésre kerestük a választ. A vizsgált paraméterek a következők voltak: összes 

szárazanyag, összes vízoldható szárazanyag (Brix°), szénhidrát-tartalom, szénhidrát-

összetétel, savtartalom, likopin, összes polifenol-tartalom. A felsorolt összetevők vizsgálata 

mellett érzékszervi vizsgálatot is végeztünk.  A kísérletben 2 paradicsom hibridet (Uno Rosso 

F1, Strombolino F1) értékeltünk és a mintákat az Országos Élelmezés- és 

Táplálkozástudományi Intézetben (OÉTI) vizsgáltuk meg. Összes szárazanyag, Brix°, 

szénhidrát-tartalom, savtartalom és likopin esetében a konvencionális termesztésből származó 

minták mutattak szignifikánsan kedvezőbb értékeket, míg polifenol-tartalom tekintetében az 

ökológiai termesztésűek. Ennek okai között szerepelhet, hogy bár a 2 kísérleti telep közel 

helyezkedett el egymáshoz és a fajták valamint az egyes technológiai elemek is azonosak 

voltak, viszont a környezeti tényezők között némi eltérés mutatkozott. 
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Az Európa 2020 Stratégia számos feladatot ró ezen dekádra az Európai Unióra. Mind a 

közösség, mind a tagországok, mind pedig az egyes régiók számára komoly erőfeszítéseket 

kell megtenni, hogy megvalósuljanak a megfogalmazott prioritások: az inkluzív, a 

fenntartható és az intelligens növekedés. 

A dolgozatban a közép-kelet-európai (posztszocialista) térség kerül górcső alá: a 

hagyományos társadalmi-gazdasági fejlődés regionális értelmezése és feltérképezése mellett 

viszont már megjelenik a (környezeti) fenntarthatóság kérdésköre is. Az elemzés többváltozós 

matematikai-statisztikai módszerek segítségével tipizálja az egyes régiók 

fejlődését/fejlettségét, és rendszerezi ezen típusokat a térségben lezajló környezeti folyamatok 

mentén, azok sajátosságai alapján. 

A dolgozat a posztszocialista térség társadalmi, gazdasági és környezeti egyenlőtlenségeinek 

kimutatásán túl, az egyes részterületek közötti főbb összefüggések értelmezésére nyújt 

lehetőséget, a környezeti szempontokat előtérbe helyezve. 
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A növényházi kártevők elleni biológiai védekezés módszerét kezdetben a gyakori 

vegyszerhasználat következtében a célszervezetekben kialakult rezisztencia miatt 

alkalmazták. Manapság a környezettudatos gazdálkodás és az egészséges élelmiszer 

előállításának előtérbe kerülésével rendkívüli fontosságot nyert a környezet- és 

fogyasztóvédelmi szempontok szem előtt tartása. A hajtató felületek folyamatos 

növekedésével és a környezetkímélő gazdálkodás elterjedésével gyakorlatban is egyre 

többször figyelhető meg a természetes ellenségek használata. Zöldséghajtatásban is a 

növényvédelmi fejlesztések iránya az integrált növényvédelem (IPM) felé mutat, mely 

elsősorban a károsítók természetes ellenségeinek alkalmazását foglalja magába.  

Magyarországon a legnagyobb felületen hajtatott zöldségnövény a paprika, melynek hajtatása 

során a legnagyobb jelentőségű kártevő a nyugati virágtripsz (Frankliniella occidentalis). A 

tripsz rendkívül polifág faj, táplálkozása nyomán károsítja a növény minden részét, a termés 

jelentős mértékben veszít értékéből, e mellett az ún. másodlagos kártétele is jelentős, ugyanis 

a paradicsom bronzfoltosság vírus (TSWV) hatékony vektora. A tripszek elleni biológiai 

növényvédelemben alkalmazott természetes ellenségek közül a virágpoloskák (Orius ssp.) 

bizonyultak a leghatékonyabbnak. Ezek a fajok alkotják a tripszek elleni védekezés gerincét. 

Dolgozatom célja a kártevő (Thrips ssp.) és a természetes ellenség (Orius ssp.) 

populációdinamikájának nyomon követése, a mért és számított adatok alapján 

következtetések levonása a ragadozó szervezet hatékonyságára, valamint a különböző fajok 

térbeli és időbeli eloszlására. A GAK Non-profit Kft. Kertészeti Tanüzeme adott helyszínt a 

kísérletnek. A virágokban megbújó virágpoloskák és tripszek egyedszámának változását 

követtem nyomon 6 héten át (2010.07.26.-2010.09.03.), a hét öt munkanapján, naponta hét 

alkalommal (07
00

 – 19
00

, minden páratlan órában). Ez 210 mérést jelentett, minden esetben 5 

helyszínen 10 virágot vizsgáltam meg, összesen 10500 darabot. Az időbeli eloszlás mellett 

virágpoloskák esetében a fóliasátoron belüli térbeli eloszlást is vizsgáltam, az adatok gyűjtése 

során összesen 2167 Orius ssp. imágót és 2119 lárvát számoltam meg. Emellett az 

állományban 30 percenként mértem a hőmérsékletet (°C) és a relatív páratartalmat (RH%). A 

6 hetes időszakra vonatkozó tripsz és virágpoloska egyedszámok kiértékelése alapján 

elmondható, hogy a ragadozók betelepítése után néhány héttel a tripszek száma jelentős 

mértékben lecsökkent, majd a vizsgálat végéig a kártételi szint alatt maradt. A rovarok 

egyedszámának napszakos változása alapján mindkét faj esetében megállapítható olyan 

időpont, amikor legnagyobb számban fordultak elő a paprika virágában. A tripszek 

egyedszáma 13 órakor, míg virágpoloskák száma 19 órakor érte el a legmagasabb értékeket. 

A tripsz és a virágpoloska populációk közötti összefüggés-vizsgálatok eredményei arra 

utalnak, hogy a rovarok egyedszámának összevetését 5-13 napos eltéréssel kell végezni, 

ugyanis ebben az esetben kaptam a legnagyobb összefüggéseket. A rovarok száma és a 

környezeti tényezők korreláció vizsgálata során, a hőmérséklet és a virágpoloskák száma 

között kaptam szignifikáns eredményt. 
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Munkánk céljául tűztük ki, hogy két egymástól eltérő adottságú területen élő gímszarvasbikák 

agancsméreteit megvizsgáljuk az életkor függvényében. A vizsgálatba a világhírű trófeáiról 

híres Gemenci-Hajósi területet, illetve a kevésbé jó eredményeket produkáló Börzsöny 

területét vontuk be. Az itt található vadgazdálkodási egységek trófeabírálati-, 

állománybecslési- és hasznosítási adatait használtuk fel és értékeltük statisztikai 

módszerekkel munkánk során. A rendelkezésünkre álló trófeabírálati adatokat korcsoportokra 

osztottuk, és a legfontosabb agancsjellemzők (agancstömeg, szárhossz és ágszám) alapján 

összehasonlítottuk a két mintaterületet. 

Az agancstömegek átlagai a vizsgálat teljes idejére vetítve a Gemenci-Hajósi területen kivétel 

nélkül meghaladják a börzsönyiekét. Fiatalok esetén a különbség még nem számottevő, 

azonban a középkorú és még inkább az öreg korcsoportot tekintve az átlagok közötti eltérések 

a két terület függvényében növekvő tendenciát mutatnak. 

A szárhosszúságok átlagainak különbségei hasonló trendet tárnak elénk, mint az 

agancstömegekéi, azzal a kitétellel, hogy a különbségek a korral előrehaladva nem nőnek 

akkora mértékben. A fiatal korcsoportot tekintve pedig a különbségek elhanyagolhatók. 

Végül az ágszámok átlagait tekintetbe véve a szárhosszúságokhoz közelítő különbségeket 

kaphatunk. 

A vizsgálatunk eredményei alapján a Gemenci-Hajósi terület gímszarvasainak 

agancsjellemzői, a fiatal korosztály átlagait kivéve, ahol közel azonos eredmények születtek a 

szárhossz és ágszám tekintetében nagyságrendekkel meghaladják a börzsönyi gímbikák 

agancsjellemzőinek értékeit. Ez a jelenség a jobb élőhelyi viszonyokkal és az eltérő 

gazdálkodással magyarázható, mely lehetővé teszi a Gemenci-Hajósi területen élő 

gímbikáknak, hogy nagyobb agancsot növesszenek Börzsönyben élő társaiknál. 
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Magyarország szerencsés elhelyezkedéséből adódó természetföldrajzi és klimatikus 

viszonyai, továbbá a szigorú jogi szabályozások miatt, kedvező életfeltételeket kínál a 

ragadozófaunánk számára. Zárttéri fácánneveléssel és kibocsátással foglalkozó 

vadgazdálkodási egységek esetén, a szőrmés és szárnyas ragadozók jelentős hatással lehetnek 

a fácán (Phasianus cholchicus) becsült állományára és visszavadászási sikerességére.  

Vizsgálataim során összefüggéseket kerestem arra vonatkozólag, hogy az egyes 

ragadozófajok terítékalakulása miként befolyásolta a fácán becsült állományát, illetve a 

visszavadászott terítéket. Figyelembe vettem a vadászatra jogosult gazdálkodási módszereit, 

területre vonatkozó meteorológiai adatokat, ami a költési és utódnevelési időszakra lehet 

hatással, illetve a mezei pocok (Microtus arvalis), - mint a fácánragadozók jelentős 

táplálékfajának -, időszakos állományváltozásait is. 

A rendelkezésemre állt adatokat korreláció-elemzés /Pearson/ módszerével vetettem össze 

egymással, majd ennek kiegészítésére, egy lineáris regresszió analízist is elvégeztem. 

A kóbor macska és kóbor kutya, illetve a dolmányos varjú (Corvus cornix) elejtése esetén, 

szoros korrelációt véltem kimutatni, ami hatással volt a visszavadászott terítékszámra. A 

kibocsátás mértéke is befolyásoló tényezőként jelentkezett. Vizsgálataim során két 

ragadozófaj, a kóbor kutya és dolmányos varjú terítéke között is meglepő összefüggést 

találtam. Kutatásaimban választ kerestem arra, hogy miért pont a kimutatott ragadozófajok 

gyérítése hatott pozitívumként. A mezei pocok időszakos állományváltozásai is hatást 

gyakorolhattak a fácán terítékére, hiszen a ragadozók esetében, a gradációs időszakokban a 

rágcsáló fogyasztása előtérbe kerül, ezáltal juttatva hozzá a vadászokat több fácán 

hasznosításához. A meteorológiai adatok feldolgozásából egyértelmű befolyásoló hatás nem 

volt kimutatható, ami nem azt jelenti, hogy az időjárás nem játszik szerepet a fácán 

szaporodási sikerében. 

A jelenlegi eredményeim megerősítésére további vizsgálatok elvégzése szükséges, hogy 

bizonyos ökológiai és emberi tényezők hatását feltárjam.  
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Hazánkban a szőlő- és bortermelésnek gazdag hagyományai vannak, jelenleg azonban csak 

nagy történelmi borvidékeinken folyik jelentősebb szőlőművelés. 

Az Északi-Cserhát 9 településének külterületén vizsgáltunk meg minden olyan, szőlőművelés 

alól kivett területet, amelyekről hiteles történeti és aktuális adatok gyűjthetők össze. Ez 

összesen 18 mintaterület tájtörténeti viszonyainak kutatását jelentette. 

A tájtörténeti vizsgálatok során a szőlőtermesztés Kárpát-medencei fejlődésének tükrében 

elemeztük Nógrád megye szőlőgazdálkodásának történetét. Összehasonlítást adunk az 

országos változások és a vizsgált kisrégió (Etes, Kishartyán, Magyargéc, Nógrádmegyer, 

Nagylóc, Rimóc, Ságújfalu, Sóshartyán, Szécsény települések közigazgatási területe) 

változásainak hasonlóságairól, különbségeiről.  

Nógrád megye szőlőgazdálkodása nem volt kiemelkedő Kárpát-medencei viszonylatban, de 

minden vizsgált településen műveltek akkora szőlőt, amekkora a helyi igényeket fedezte. A 

szőlőterületek csökkenése egyrészt a filoxéra következtében ment végbe, azonban jelentős 

hatása volt a XX. század második felében bekövetkezett mezőgazdasági 

szerkezetátalakításnak is. Legfőképp a szőlőgyökértetű-járvány hatását szemlélteti, hogy 

1873-ban még 6928 ha területen műveltek szőlőt, 1915-ben 1399 ha-ra esett vissza. Az 

iparosítás hatása a század vége felé jelentkezett, 1970-ben 2797 ha, míg 1990-ben 1078 ha-on 

volt szőlőültetvény Nógrád megyében. 

Napjainkban hazánk mezőgazdaságilag hasznosított területének mindössze 2%-án folyik 

szőlőtermesztés. A felhagyott szőlők, mint élőhelyek is nagy jelentőséggel bírnak, hiszen ritka 

állat- és növényfajok találták meg itt életfeltételeiket. Az Északi-Cserhátban a Szent László-

tárnics, sömörös kosbor és a szúnyoglábú bibircsvirág is csak a felhagyott szőlők területén 

található meg. Néhány területen még régi szőlő- és gyümölcsfajták is jelen vannak, amelyek 

további kutatatást érdemelnek. A felhagyott szőlők természetvédelmi jelentőségét bizonyítja 

az is, hogy átlagosan, növényfajaik 56,8%-a a természetes állapotokat idézi. 

Ezeknek a másodlagos élőhelyeknek a védelmével és megfelelő gondozásával őrizhetők meg 

az értékes fajok és gyümölcsfajták, ezért javaslatokat tettünk az egyes védelemre érdemes 

területek természetvédelmi kezelésére. 
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A dolgozatomban arra a kérdésre kerestem választ, hogy vajon a természetvédelemnek milyen 

társadalmi, illetve demográfiai hatásai lehetnek különböző térségekben. Az Unió egyik fő 

eszméje a gazdasági-társadalmi-környezeti egyensúly megteremtése. Azonban ezek akár 

konfliktusba is kerülhetnek. Az elmúlt 20 év távlatában nézve az emberek által – kérdőív 

alapján, a vizsgált térségben – felállított osztályozás szerint gyakorlatilag a környezet 

állapotán kívül minden romlott. Ez a többi kérdésre adott válasz fényében természetesen nem 

így van, mindenesetre csak a környezeti állapot értékelése pozitív. 

A természetvédelmi törvény feladata, hogy a természet károsodását megelőzze, elhárítsa, 

csökkentse, megszüntesse. Az OTrT világosan kimondja, hogy a magterületi és ökológiai 

folyosó területén beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, puffer zónában pedig abban az 

esetben, ha e kettőt az építmény nem veszélyezteti, valamint mindkettő rendelkezik a tájba 

illesztési tervekről és kötelezettségekről is. A vidékfejlesztés fő eszméje a vidéki népesség 

megtartása, életminőségük javítása. Ezt elsődlegesen munkahelyteremtéssel lehet 

megvalósítani – máskülönben a települések jelentős része visszafordíthatatlanul elöregszik, 

illetve a lakosság egyre nagyobb hányada szorul segélyekre. Ez a két törekvés hordozza a 

magában a konfliktushelyzetet, ugyanis az emberek úgy látják a természetvédelmi törekvések 

miatt nem létesülnek új munkahelyek. 

A demográfiai kutatásban Borsod megye településenkénti vizsgálata történt meg, összevetve 

az országos ökológiai hálózat övezetével. A lakosság fogyása szignifikáns eltérést mutat az 

ökológiai magterületi és természetvédelmi zónával nagyobb részt érintett települések és a 

védelmi övezettel nem érintkező települések között. Kimutatható, hogy a lakosság fogyásának 

majdnem 50%-a az ökológiai övezet területére korlátozódik a vizsgált időszakban. Ezeken a 

területeken fekszik a települések 31%-a. A legcsekélyebb mértékben, az összes fogyásból 

17%-os aránnyal, a védelem alatt nem álló települések rendelkeznek, amelyek a borsodi 

települések 26%-át adják. Tehát megközelítőleg ugyanannyi településről történik 2-3-szor 

nagyobb mértékű népességfogyás. 

Azonban érdekes, hogy míg itt – az egyik legelmaradottabb megyében – ilyen tendencia 

figyelhető meg, úgy az ország nyugati részén fekvő egyik legfejlettebb Győr-Moson-Sopron 

megyében népességnövekedés tapasztalható, amin belül a növekedés aránya épp a védett 

területeken nagyobb. Véleményem szerint ez a demográfiai adat azt mutatja, hogy nem lehet 

még a mi viszonylag kisméretű országunkban sem egységesen kezelni a területeket. A 

természetvédelmi törekvések különböző fejlettségű, elhelyezkedésű területeken – megyei 

szinten is – más-más hatással vannak a lakosságra. Mindenképpen specifikálni kellene a 

jogszabályban leírtakat, aszerint, hogy hogyan lehet érvényesíteni a legjobban a 

vidékfejlesztési és természetvédelmi célokat együttesen, adott területen a leghatékonyabban. 

A társadalom, gazdaság és ökológia hármasa között egy kompromisszumos megoldás a cél, 

amely a gyakorlatban sem teremt pozitív diszkriminációt egyikkel szemben sem. 
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A kétéltűek fontos indikátorfajai az élővilágnak, akikről mind a mai napig keveset tudunk. Az 

egyik leggyorsabban fogyatkozó rendszertani csoport a nagyvilágban. Fontos a biodiverzitás 

érdekében is ezen élőlények ismerete és védelme.  

Választott fajom egy manapság is sok kérdést felvető faj, rendszertani besorolása körül 

kialakult viták is bizonyítják mennyire hiányosak ismereteink a dunai tarajosgőtéről (Triturus 

dobrogicus).  

Ennek a fajnak egy kis populációját vizsgáltam az Ócsai Tájvédelmi Körzetben lévő 

Vizeserdő területén. A maga nevében egyedülálló, az emberi káros beavatkozásoknak többé-

kevésbé ellenálló, jó állapotban fennmaradt lápi vidék, melynek gazdag élővilága híres a lápi 

pócról, réti csíkról, csengettyűvirágról, illetve a lápi csalánról. E növény és állatfajokon felül 

a terület gazdag kétéltű és hüllő állománnyal rendelkezik, (például mocsári béka, erdei béka, 

zöld levelibéka, pettyes gőte, mocsári teknős, kockás sikló) ezek között szerepel a dunai 

tarajosgőte is. Az ócsai Vizes-erdő (XXVI.csatorna) 2001-től a Nemzeti Biodiverzitás- 

monitorozó Rendszer részét képezi.  

Ezért kutatásomban a faj előfordulását– élőhely-típusokra lebontva-, valamint mikroélőhely 

választási szokásait, állománynagyságát, egyes egyedek mozgáskörzetének alakulását 

vizsgáltam a területen. Kutatási módszeremmel az állomány szezonális szaporodási aktivitása 

évről évre megfigyelhető, melyből erre vonatkozó következtetések is levonhatóak. Továbbá 

az állomány stabilitását veszélyeztető tényezők felmérésére is sor kerül, melyből védelmi 

javaslatokat szükséges tenni.  

A gőte egyedek azonosítására hasmintázatukat használtuk, mely minden egyednél különböző 

és jól elkülöníthető. Így digitális fényképeken rögzítve, azokat összehasonlítva kerestem 

egyezést a befogott példányok között. A befogott példányoknak felvettük a testadatait, melyet 

Wolterstorff- index számításra használtunk fel. Befogásra (PET) palackcsapdát használtunk. 

Így történt 2005 óta 2011-ig 353 befogás, melyek mindegyikét összehasonlítva sikeresen 

kerestünk egyezéseket. Adott transzekt mentén történő éjszakai vizuális megfigyeléssel is 

kiegészítettük a kutatást. Ezekből következtetni lehet az állomány valószínűsíthető 

nagyságára, stabilitására.  

Javasolt a területen folyó vízrendezési, rekonstrukciós munkálatok tükrében is vizsgálni ezen 

indikátor faj állományainak nagyságát. Eredményeim alapján a kutatások folytatása szükséges 

a területen a dunai tarajosgőte állomány védelmében. 
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A vadgazdálkodás egy multidiszciplináris tudományág, amely többek közt a vadállomány 

szabályozásával és élőhelyük védelmével kapcsolatos tevékenységeket foglalja magában. A 

vadgazdának e feladatát a környezettel összhangban (mező- és erdőgazdálkodás), valamint a 

természetvédelmi követelmények betartásával kell végeznie. 

A fentiek alapján célom, hogy egy Nógrád megyében található vadásztársaság gazdálkodását 

értékeljem. A vadgazdálkodási egység a maga ~ 4000 hektáros területével a II/1 sz. Börzsöny- 

Nógrád- gödöllői nagyvadas vadgazdálkodási körzethez tartozik. A terület három fő vadfaját 

szem előtt tartva - gímszarvas (Cervus elaphus), őz (Capreolus capreolus), vaddisznó (Sus 

scrofa) -, munkámban választ kerestem arra, hogy természetvédelmi és vadvédelmi 

szempontból fenntartható gazdálkodást folytatnak e. Vizsgálati módszeremet statisztikai 

formában történő rendszerezésre alapoztam (megyei becslési és terítékadatok összevetése a 

vadásztársaság saját adataival, kibővítve trófeagazdálkodási adatokkal). 

Eredményeimből megállapítottam, hogy gímszarvas esetében az állomány becsült értékének 

ingadozására hatással van az eredményesebb becslési módszerek alkalmazásának hiánya. A 

gímszarvas nagymértékű migrációja következtében az állomány túlhasznosított, vagy pedig 

alábecsült. Jellemző a korszerkezet romlásából adódó elfiatalodás. A vadásztársaság a 4-5-6 

éves bikákat túlhasznosítja, ami úgynevezett „kényszerlövetésnek” is felfogható azért, mert a 

vendégvadászkör nem igényel nagyobbat. Elmondható, hogy a hasznosításban az üzleti 

érdekek nagyobb jelentőséggel bírnak, mint az állomány helyes kezelésének szempontjai. Az 

őzzel történő gazdálkodás során is a mennyiségi mutatók helyett fontosabb, az állomány 

minőségét szem előtt tartani. A becslési adatok folyamatos csökkenést mutatnak, ami 

véleményem szerint nem reprezentálja a területen fellelhető őzállomány tényleges számát a 

kidolgozatlan becslési módszerekből eredően. Megállapítottam, hogy őz esetében is jellemző 

az elfiatalodás, hiszen a terítékre került bakok jelentős része a középkorosztályból került ki, 

tehát hasznosítás tekintetében pazarlásról beszélhetünk. A feldolgozott adatok jól mutatják a 

vaddisznó becsült létszámában bekövetkezett csökkenéseket, amit a 2007-ben, Nógrád 

megyében felbukkanó sertéspestis okozott az állomány jelentős részének elhullásával. A 

környezet disznó általi terhelésének vizsgálataiból megállapítható, hogy a nagyfokú elhullás 

természetvédelmi szempontból előnyös volt, csak a vadgazdálkodónak jelentett pénzügyi 

kieséseket. A becslési és terítékadatok alapján az állomány természetes ivararánya szélsőséges 

értékek között mozog, emellett a kanok nagyarányú hasznosítása elfiatalodást eredményez. 

Összefoglalásként elmondható, hogy a vadásztársaság gazdálkodása természet- és vadvédelmi 

szempontból sok kívánni valót hagy maga után. A kutatásaim feltárták, hogy pazarlóan és 

szakszerűtlenül kezelik a három vizsgálatba bevont vadfaj állományát. A fenntartható 

gazdálkodás háttérbe szorításával a profitorientált gazdálkodás érezteti negatív hatását, ami az 

állományok minőségi és korszerkezeti leromlásához vezet. Személyes véleményem, hogy a 

vad védelme és a vaddal való gazdálkodás tekintetében a vadásztársaságnak újra kell 

gondolnia a gazdálkodásukat. 
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Az agroerdő-gazdálkodási rendszerek olyan összetett mezőgazdasági rendszerek, amelyek 

több területhasználatot ötvöznek, úgy mint erdészet, növénytermesztés és állattenyésztés. 

Ezek a rendszerek a területek többcélú hasznosításán alapulnak oly módon, hogy a fásszárú 

fajok, természetes növényzet és termesztett haszonnövények, valamint a haszonállatok 

egymásra kifejtett pozitív kölcsönhatásai megnyilvánulhassanak, kialakítva így egy 

tartamosabb és gazdaságosabb gazdálkodási formát. Napjainkban a trópusi és szubtrópusi 

területeken a legelterjedtebb az alkalmazásuk, míg az európai országok közül 

Spanyolországban és Portugáliában találhatóak meg legnagyobb arányban, azonban meg kell 

jegyezni, hogy világszerte nagy történelmi múlttal rendelkező gazdálkodási formákról van 

szó, amelyek kutatása széleskörű napjainkban. Többkomponensű és multifunkcionális 

rendszerek lévén csoportosításukra számos lehetőség van, azonban egyik legalapvetőbb 

rendszerezésük komponenseik alapján történik: Silvoarable rendszerek, ahol haszonnövények 

(beleértve a fás szárúakat és a szőlőt is) és fák alkotják a rendszert; Silvopastoral rendszerek, 

ahol legelő hasznosítás társul a fás vegetációval; Agrosilvopastoral rendszerek, ahol mind 

haszonnövények termesztése, mind legeltetés folyik fákat is tartalmazó térben. Európában 

előforduló számos típusuk közül hazánkban legelterjedtebbek a közti művelés és a mezővédő 

erdősávok mellett a fás legelők és legelőerdők (voltak). 

 

Kulcsszavak: agroerdő-gazdálkodás, multifunkciális területhasználat, fás legelő, legelőerdő 



39 
 

Poszterszekció 

 

A KISKERTI FÚROTT KUTAKBÓL TÖRTÉNŐ ÖNTÖZÉS OKOZTA 

MÁSODLAGOS SZIKESEDÉS LEHETŐSÉGÉNEK FELMÉRÉSE KARCAGON 

 

Szűcs Lilla
1
, Zsembeli József

2
 

 
1
Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar 

4032 Debrecen, Böszörményi út 138. E-mail: lionel.sz@gmail.com 
2
Debreceni Egyetem, Karcagi Kutató Intézet 

5300 Karcag, Kisújszállási út 166. E-mail: zsembeli@agr.unideb.hu 

 

 

Karcag külterületén, a város északi és nyugati részén kiterjedt kertművelés folyik már 

mintegy 300 éve. Manapság is hagyomány, hogy a városlakók „sorkertet” művelnek, s ott 

zöldséget, gyümölcsöt, de egyéb szántóföldi növényt is termelnek a család ellátására. A 

régióra jellemző aszályos nyári időszakokban a legtöbb sorkertben a zöldségfélék és a 

gyümölcsfák vízigényét öntözéssel biztosítják, az öntözővizet fúrott kutakból nyerik. Ezen 

kutak vizének minőségét a tulajdonosok nem szokták ellenőrizni, kémiai összetételét nem 

ismerik, a kútvizek öntözésre való alkalmatlanságával nincsenek tisztában. Ez különösen 

talajvédelmi szempontból jelentős probléma, mivel az öntözés magában hordozza a talaj 

másodlagos szikesedésének veszélyét. Elsősorban a kútvizek magas sótartalma miatt, de a 

jellemzően magas talajvízszint és a talajok mélyben sós jellege miatt is. 

A dolgozatba foglalt kutatómunkám célja az volt, hogy felmérjem a karcagi sorkertekben az 

öntözés hatására kialakuló másodlagos szikesedés veszélyét. Ennek érdekében mintegy 50 

sorkerti fúrott kútból vettem vízmintát és elemeztem azok kémiai összetételét. Az így nyert 

adatok alapján elvégeztem a vizsgált öntözővizek kémiai minősítését és értékeltem azok 

szikesítő hatását. Adatokat gyűjtöttem az öntözési szokásokról és a sorkertekben in situ 

mértem a talaj sótartalmát. Annak érdekében, hogy a jellemző vizet adó, illetve vízzáró 

rétegek elhelyezkedéséről, a talaj rétegzettségéről információkat szerezzek, részt vettem egy 

kert kútfúrási munkálataiban és annak során az egyes talajrétegekből mintát vettem. A minták 

laboratóriumi analízise után adatokat kaptam az egyes rétegek fizikai tulajdonságait illetően. 

Eredményeim arra engednek következtetni, hogy a Karcag környéki sorkertekben igen nagy 

az öntözés hatására kialakuló másodlagos szikesedés veszélye. A fúrott kutak térbeli 

elhelyezkedésének sűrűségét reprezentáló vízminták összetételéből, illetve az azokból 

számított értékekből (sókoncentráció, SAR-érték, Na%, szódaegyenérték) megállapítottam, 

hogy gyakorlatilag nincs olyan kút az általam vizsgáltak között, melynek vize feltétel nélkül 

alkalmas lenne az öntözésre. Tervezem eredményeimet az érintett kerttulajdonosok 

tudomására hozni, ezzel is hozzájárulva a karcagi sorkerti gazdálkodás fenntarthatóságához. 
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Mióta tiszteli az ember a fákat? Bár ennek idejét nem tudjuk pontosan megmondani, az biztos, 

hogy valahol az ősember megjelenésekor kezdődött. A fáknak tájtörténete, néprajza, 

történelme sem lenne, ha nem néztünk volna fel rájuk, nem hasznosítottuk volna őket és nem 

kapcsoltunk volna hozzájuk mendemondákat. 

A hársak nemzetünk nagy alakjaival fonódtak össze, míg a szelídgesztenyék inkább 

nyelvezetünkben, hagyományainkban játszanak nagyobb szerepet. 

A görög mítoszokban a hárssal azonosítják Philürát, aki a mitológia egy másik jelentésében a 

Tejút istennője. Világfaként jelenik meg a Nibelung-legendában, míg a germának gyűléseiket 

hársfaligetekben tartották, mert hitték, hogy azokba nem csaphat a villám. Az ókor és a 

középkor népei hitték, hogy a fákban szellemek lakoznak, az erdei cseremiszek például a 

halottak emlékére hársfabotot vágtak. Számos hársfát kapcsolt néphit a magyar történelem 

nagy alakjaihoz, vagyis a hárs nagy szerepet játszik a magyar fakultuszban is. Sokfelé 

találkozni Mátyás király, I. Rákóczi György, Lippay György, Széchényi Ferenc, Széchenyi 

Antal, valamint az Eszterházyak nevével. Megjelenik a heraldikában is, hiszen többek között 

arany hársfalevelek díszítették Luxemburgi Zsigmond német-római császárnak és magyar 

királynak fekete sastollas sisakdíszét, és díszítik ma is például Paks városának címerét. 

A szelídgesztenye évezredek óta jelen van nyelvezetünkben, a történelemben, a 

hiedelemvilágban és az európai heraldikában. Megjelenik többek között a Bibliában, valamint 

a görög és a római leírásokban. Magyarországon már az ősember is ismerte, Mátyás királynak 

kedvenc étele pedig a gesztenyével töltött kappan volt. Számos szólás megőrizte rejtélyes 

kialakulású nevét („Mással kapartatja ki a gesztenyét”, „Otthon süti a gesztenyét”). Elterjedési 

területén sokfelé találkozhatunk vele a címereken, zászlókon. A rég elfeledett szokások 

felelevenítéseként (hiszen egykor nagy szerepe volt a népi hagyományokban és 

gyógyászatban) ma már egyre több helyen szerveznek gesztenyeünnepet (Velem, 

Iharosberény, Kadarkút stb.) 

Ezeket a legendákat, népszokásokat ma már sok helyen csak a famatuzsálemek őrzik. Ők az 

utolsó tanúi mindannak a kultusznak, amelyet a két faj történelmünk során felépített. Ilyenek 

például az ötvöskónyi, a szőkedencsi, a süttői, a sopronhorpácsi, a szabolcsbákai, a nagycenki 

hárs-, ill. az iharosberényi, a velemi, a nagykutasi, a surdi, a zengővárkonyi, valamint a baki 

szelídgesztenye-óriások. 
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