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FEHÉRHÁTÚ FAKOPÁNCS (DENDROCOPOS LEUCOTOS) ÉLŐHELY-

VÁLASZTÁSA A BÖRZSÖNYBEN, A FEKVŐ HOLTFA MINT ÉLŐHELY 

SZERKEZETI ELEM ALAPJÁN 
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, Dr. Király Géza
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9400 Sopron Ady E u. 5. e-mail: kiraly.geza@emk.nyme.hu; retepserekesz@gmail.com 
2
ELTE TTK, Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék 

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C. e-mail: standy@ludens.elte.hu 

 

 

A Hazánkban fokozottan védett élőhely-specialista fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos 

leucotos) az utóbbi évtizedekben Európa számos térségéből kipusztult, és mára a kontinens 

legritkább harkályfajává vált. Állományának hanyatlását a természetes erdei élőhelyeket 

átalakító erdőgazdálkodási gyakorlat elterjedése okozta. Az egykor élőhelyéül szolgáló üde-

nedves lombhullató-elegyes fenyveseket és lombhullató erdőket elegyetlen fenyvesekké 

alakították, valamint az ezekben az erdőkben bennhagyott lombhullató fafajokból keletkezett 

holtfa mennyisége a töredékére csökkent 

Az MME terepi madarászainak segítségével a Börzsönyben kijelölt felmérési területeken 

2007 és 2009 között feltérképeztük territóriumait, és azokat a potenciális élőhelyeit, 

amelyeken nem fordult elő költési időszakban. Feltérképezett potenciális élőhelyein fekvő 

holtfa mennyiségére és minőségére vonatkozó méréseket végeztünk, majd ezek jellemzőit 

vizsgáltuk meg a faj észlelései és a feltérképezett territóriumok alapján. A fehérhátú 

fakopáncs potenciális élőhelyeinek fekvő holtfa jellemzőit összehasonlítottuk territóriumaiban 

és olyan kvázi territórium nagyságú potenciális élőhely foltokon, ahol nem fordult elő a 

territórium térképezések során. 

Vizsgálatainkban kimutattuk, hogy a nagyobb átlagos fekvő holtfa mennyiséggel, több átmérő 

osztállyal és a méretes fekvő holtfák nagyobb relatív arányával jellemezhető mintavételi 

helyek közelében szignifikánsan magasabb volt az észlelések átlagos száma, mint a kisebb 

holtfa mennyiséggel bíró, kevesebb átmérő osztállyal jellemezhető és a méretes fekvő 

holtfákat átlagban kisebb arányban tartalmazó mintavételi helyeken. A fehérhátú fakopáncs 

territóriumaiban a fekvő holtfa átlagos mennyisége szignifikánsan magasabb volt, mint a 

territóriumokon kívül eső mintavételi pontokon.  

A fehérhátú fakopáncs élőhely választásában jelentős szerepe van a fekvő holtfa 

hektáronkénti összmennyiségének és méreteloszlásának. Élőhelyein védelme szempontjából 

előnyös volna a méretes korhadó törzsek erdőkben való bennhagyása megfelelő 

mennyiségben és térbeli eloszlásban. A hegyvidéki Különleges Madárvédelmi Területeken 

fontos volna ezen eredmények figyelembevétele az erdők üzemtervezése és az 

erdőgazdálkodási gyakorlat során. 

 

Kulcsszavak: fehérhátú fakopáncs, Dendrocopos leucotos, élőhely-választás, holtfa, 

harkályfélék, Piciformes, Börzsöny 
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MEGPORZÁSI KRÍZIS TÜKRÉBEN 

 

Sárospataki Miklós 

 

Szent István Egyetem, Állattani és Állatökológiai Tanszék 

2100 Gödöllő, Páter K. u. 1. e-mail: sarospataki.miklos@mkk.szie.hu 

 

 

A növények megporzása az egyik legfontosabb ökoszisztéma szolgáltatás. A megporzók a 

növények primer produkcióját közvetlenül befolyásolják tevékenységükkel, és így alapvető 

hatással vannak a mesterséges és természetes életközösségekre egyaránt. Az alapvető emberi 

táplálék kb. 30%-a függ közvetlenül vagy közvetve a megporzók tevékenységétől. Az 

élelmiszertermelésen túl szinte felbecsülhetetlen értéket képvisel a megporzók tevékenysége a 

természetes/természetközeli élőhelyeken is. Az utóbbi években jelentős figyelem fordult a 

pollinátorok, elsősorban a méhek felé, mivel egyre szélesebb körben ismert a tény, hogy a 

megporzó szervezetek diverzitása jelentősen csökken, és már úgynevezett megporzási krízist 

emlegetnek nemcsak a tudósok, de a köznyelv és a döntéshozók is. A méhek a legfontosabb 

megporzó szervezetek a mérsékelt égövön. A legismertebb természetesen a háziméh (Apis 

mellifera), de emellett nagyon sok (hazánkban mintegy 700) más méhfaj is végzi megporzó 

tevékenységét. A bajok először a vadon élő méhfajoknál jelentkeztek, de a tudósokon kívül 

nem sokan figyeltek fel erre addig, amíg komoly gondok nem jelentkeztek a háziméhekkel 

kapcsolatban is. Elsősorban Észak-Amerikában jelentkeztek komoly kártevők és betegségek a 

háziméh kolóniákban, méhészetekben, melyek közül a legjelentősebb a kaptárelhagyás 

jelensége (Colony Collaps Disorder, CCD) volt. A jelenség okai és ellenszerei mind a mai 

napig nem teljesen világosak. Szerencsére Európában, és ezen belül Magyarországon ez a 

„betegség” jóval kisebb mértékben jelentkezett, mint az USA-ban. Ugyanakkor a hazai 

helyzet is azt mutatja, hogy ha nem is olyan nagymértékben, de mindenképpen gondok 

vannak nálunk is. A hazai vadméh csoportok közül a poszméhek (Bombus fajok), és bizonyos 

művészméhek (Megachilidae család) kerültek komolyabb vizsgálat alá. Az eredmények azt 

mutatják, hogy a poszméhek jelentős diverzitás csökkenést mutatnak az elmúlt ötven évben. 

A hazai őshonos fajok mintegy felének csökken az előfordulási és elterjedési gyakorisága, és 

így többé-kevésbé veszélyeztetettnek mondható. Ennek megfelelően ezek a fajok törvényi 

védettség alá kerültek, de ez még kevés a diverzitás csökkenés megállításához. A 

művészméhek bizonyos csoportjai (Osmia, Chelostoma fajok) esetében kevésbé tűnik 

súlyosnak a helyzet, de itt is a fajok mintegy negyede veszélyeztetettnek tekinthető. A hazai 

helyzet a méhek diverzitás-csökkenése, és a háziméh betegségei szempontjából 

mindenképpen sokkal jobbnak mondható Nyugat-Európához vagy az USA-hoz viszonyítva. 

Ugyanakkor nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a megporzók diverzitás csökkenésének 

jelentőségére, és „más kárán tanulva” ne kövessük el azokat a hibákat, amelyek máshol sokkal 

komolyabb helyzetet idéztek elő. 

 

Kulcsszavak: méhek, háziméh, poszméhek, művészméhek, diverzitás csökkenés, gyakoriság 

változások, ökoszisztéma szolgáltatás 
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TÁJTÖRTÉNET SZEREPE A TERÉSZETVÉDELMI CÉLÚ KUTATÁSOKBAN 

 

Saláta Dénes 

 

Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Környezet- és 

Tájgazdálkodási Intézet, Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék 

2100 Gödöllő, Páter K. u. 1., e-mail: Salata.Denes@kti.szie.hu 

 

 

Napjaink tudományában egyre nagyobb szerep jut az interdiszciplináris kutatásoknak, sőt az 

újonnan születő tudományágak jelentős része több tudományterület szintéziseként jön létre. A 

holisztikus megközelítési mód mind nagyobb térnyerésének, mind szélesebb körben való 

elfogadásának és alkalmazásának következtében a természettudományos kutatások egyre 

nagyobb arányban hagyatkoznak a társadalomtudományok vagy a segédtudományok 

módszereire és eredményeire felfedezve így új összefüggéseket, törvényszerűségeket. A 

természetvédelmet kiszolgáló tudományok a természet-, alkalmazott- és interdiszciplináris 

tudományok közül kerülnek ki. A természet és főként az élő természet jelenlegi állapota, 

amelyet vizsgálunk, bizonyos folyamatoknak, folyamatrendszereknek, hatásoknak (nagyon 

gyakran emberi hatásoknak) az eredménye, következménye, illetve jelen pillanatban 

megfigyelhető „állomása”. Azok a hatásmechanizmusok, amelyek a mai állapot 

kialakításában szerepet játszottak valamilyen formában továbbra is jelen lesznek adott 

környezetben, így azok időbeli vizsgálata elengedhetetlen, főként a természetvédelmi célú 

kutatásokban gyakori kezelési tervek készítésénél. A tájtörténet, mint határtudomány sokban 

hozzájárulhat ezekhez a kutatásokhoz, hiszen időben képes vizsgálni a táj változását a 

pontszerű táji jellegzetességektől egészen a táji léptékig. Eredményeit a különböző történeti 

forrásokból származó információkon kívül terepi vizsgálatok figyelembevételével fogalmazza 

meg. A tájtörténet ötvözi a történelemtudományt a természettudománnyal, így a terepen 

tapasztaltakat egy időrendi keretben helyezi el, mintegy feltárva, magyarázva azokat a 

folyamatokat, változásokat, amelyek adott terület jelenlegi állapotának kialakulásához 

vezettek. Adatforrásai az írott és vizuális történeti források, mint monográfiák, levéltári iratok, 

múzeumi anyagok, történeti térképek, archív légifotók – illetve bármilyen közvetlen vagy 

közvetett forrás, amely hasznos információval rendelkezik –, amelyek feldolgozása során 

gyakran kerülnek felhasználásra térinformatikai eszközök. A terepi kutatás során a különböző 

terepviszonyok és tereptárgyak, épületmaradványok, a vegetáció és a talaj vizsgálatával, 

illetve korábbi vizsgálatok alapján igyekszik minél több információt gyűjteni a jelen 

állapotról, hogy minél biztosabb alapot teremtsen a további kutatásokhoz és a jövőbeli 

tervezéshez. 

 

Kulcsszavak: tájtörténet, történeti források, természetvédelmi kutatás 
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A HORTOBÁGYI ÉLŐHELY-REKONSTRUKCIÓS PROJEKT ÉS KAPCSOLÓDÓ 

KUTATÁSUNK  

 

Czóbel Szilárd 

 

Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 

2100 Gödöllő, Páter K. u. 1. e-mail: Czobel.Szilard@mkk.szie.hu 

 

 

A Egyek-Pusztakócsi mocsárrendszer a Hortobágy kistáj nyugati részén helyezkedik el 

gyepekből, időszakos és állandó mocsarakból, szántókból és fás területekből álló élőhely-

mozaik. A területre jellemzőek az akár 10-12 m-es térszínbeli különbségek, melyek a 

"klasszikus" asztalsimaságú Hortobágyhoz képest jelentősek és változatos élőhelyek 

kialakulását tette lehetővé. Az itteni mocsarak megőrizték az Európa és Magyarország más 

részeiről eltűnt mocsárvilág növény- és állatfajait. A mocsarak a folyószabályozások óta több 

ütemben jelentős szárazodáson estek át, melynek révén az 1960-as évek végére, 1970-es évek 

elejére több mocsár is kiszáradt és jelentős degradációnak indult. A vízpótló rendszer 1976-

ban kezdődött kiépítése a mocsarak látványos újraéledéséhez, rehabilitációjához vezetett. 

Mivel ez volt az egyik első ilyen jellegű beavatkozás, az Egyek-Pusztakócsi mocsarakban 

folyó helyreállítási munka Magyarország és Európa egyik legrégebbi és legnagyobb területű 

élőhely-rehabilitációs programja. A gyepek rekonstrukciója egy LIFE-NATURE projekt 

keretében indult el, annak legfontosabb tevékenységeként. A rekonstrukció célja a pannon 

löszpusztagyepek és pannon szikes sztyeppek helyreállítása volt szántóterületek helyén. A 

különböző növényzeti típusok ökofiziológiai jellemzőire és produkciójára kiterjedő 

vizsgálatainkat a Hortobágyi Nemzeti Park Egyek-Pusztakócsi mocsárrendszerének több 

részén, összességében 700 ha kiterjedésű területének több pontján kezdtük el, mely terület 

egyben része Közép-Európa legnagyobb, 5000 ha-os élőhely-rekonstrukciós kísérletének is. A 

kiválasztott szikes-löszös területeken 2005 és 2008 között, 3 különböző időpontban 

gyepesítették a korábbi szántókat, a domináns növényfajok magszórásával, lösz és sziki 

növényzet dominálta természetes pusztagyepek kialakítása céljából, valamint a vízviszonyok 

megváltoztatásával - egykori szántók helyén - jelentős kiterjedésű vizes élőhelyet hoztak létre.  

 

Kulcsszavak: gyepek, rekonstrukció, szénmérleg, állományszintű mérés, CO2-fluxus, 

biomassza 
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Magyarországot geomorfológiai, természetföldrajzi adottságai különösen alkalmassá teszik a 

mezőgazdasági művelésre, többek között a szőlőtermesztés is nagy hagyományokkal 

rendelkezik, azonban a gazdasági-társadalmi változások vagy természeti katasztrófákhoz 

igazodva változik a parlagok és művelt terültek aránya. A legutóbbi időkben is újabb területek 

kerülnek ki a művelés alól. Ezeken a területeken – a felhagyott szőlők helyén – megindulhat a 

másodlagos szukcesszió, amely kedvező esetben fajgazdag, természetvédelmi szempontból 

értékes, az eredeti növénytársulásokhoz hasonló fajösszetételű és szerkezetű 

növényközösségek kialakulását teszi lehetővé. Az emberi tájhasználattal összefüggő 

vegetációdinamikai változások vizsgálatának eredményei nemcsak ökológiai, hanem 

természetvédelmi szempontból is fontosak, mivel az újjászerveződő társulások belső 

dinamikájának feltárása során hatékony eszközöket biztosítanak a természetközeli gyepek 

állapotának megőrzéséhez illetve javításához. 

Megfigyeléseink szerint a szőlőművelés felhagyása után az elsők között megjelenő faj a siska 

nádtippan (Calamagrostis epigeios) (L.) ROTH amely fiatal, 1-20 éves felhagyásokban 

mutatta a legnagyobb frekvenciát, főleg északi oldalakon, valamint hegylábi pozícióban. Erős 

gyökérkonkurenciája révén monodomináns foltokat képez, amelybe más -későbbi 

szukcessziós- faj nem tud behatolni. Ezáltal lassítja vagy teljesen meg is állíthatja a 

műveléssel felhagyott területek (szántók, szőlők) szekunder szukcessziójának menetét. 

A szukcesszióban betöltött szerepének és a visszaszorítás módszereinek megismerésére 2001 

tavaszán terepi kisérletekbe kezdtük. Arra kerestük a választ, hogy visszaszorítható-e 

kaszálással a siska nádtippan? Vizsgálati területként három É-ÉNY-i kitettségű domboldalt 

választottunk, ezek a Penc melletti Somló-hegy, a Rád és Vácduka határában található 

Bükkös-hegy északi és nyugati lejtője. Ezeken a szőlőhegyeken 25-45 éve szőlőművelés 

folyt, és a kísérlet kezdetekor a siska nádtippan borítási aránya átlagosan 64, 57, 62, % volt. 

Területenként 8db homogén 3x6 m-es foltot választottunk ki. A négyzetek egyik felét évente 

kétszer (júniusban és októberben) kaszáltuk, a másik fele kontroll volt. Kaszálás előtt a fajok 

%-os borítási értékeit becsültük 2x2 m-es kvadrátokban. Már az első kaszálás után 

szignifikáns különbség mutatkozott a siska nádtippan borításában. 

A várakozásoknak megfelelően a kaszálás hatására a siska nádtippan szignifikáns csökkenést 

mutatott a kezelt parcellákban. Ez a változás mindhárom mintaterületen közel azonos volt. A 

Somlón a siska nádtippan átlagborítása 64%-ról 18%-ra, a Bükkös-hegy északi rétjén 57%-ról 

7%-ra, a Bükkös-hegy nyugati lejtőjén 62%-ról 20%-ra. 

Megfigyeléseink azt mutatják, hogy a kaszálást követően a fajszám kismértékben növekedett 

a kontrollhoz képest. A szubordinált fajok összborítása a teljes biomassza függvényében 

mindhárom esetben nőtt a kaszált négyzetekben. A borításnövekedés elsősorban a Festuca 

rupicola előretöréséből adódott, amely a Bükkös északi területén a kezdeti 3,66 % 

átlagborításról 52,5% lett.  

 

Kulcsszavak: parlag, gyep, száraz, cönológia, dinamika, Cserhát, kaszálás 
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A Termo-Energo-System kft. létrejöttekor célkitűzéseink voltak egy Vásárosnaményban 

felépülő 230 MW teljesítményű kombinált ciklusú hőerőmű melléktermékeinek hasznosítása. 

Az erőmű villamos energia - mint főtermék -, füstgáz, valamit hő melléktermékeket termel. A 

hely kiválasztása során szempontjaik voltak a földgáz, mint energiaforrás, valamint a 

környéken megjelenő alacsony foglalkoztatási ráta, ezáltal a potenciális munkaerő jelenléte. A 

termelt hulladékhő első lépésben bioetanol üzemben hasznosulna, így csökkentve annak 

hőmérsékletét, csökkentve ezzel a Tisza folyó hőterhelését, ám így az már hagyományos 

kertészeti fűtőeszközökkel hatékonyan nem hasznosítható. Így első lépésben energetikai 

fejlesztés kezdődött, melynek eredménye egy előregyártható, a gazdasági és 

környezetvédelmi feltételeket figyelembe vevő fűtésrendszer kidolgozása volt, egy speciális 

beton hőcserélő padozat. Ennek gyakorlati körülmények közti tesztelésére kísérleti üzemet 

hoztunk létre, a kifejlesztett technológia és annak növényekre gyakorolt hatásainak 

vizsgálatára. 

Jelenleg az erőmű kivitelezése szünetel, így az alap konstrukciónkat nem tudjuk 

megvalósítani, másik megoldást keresve, egy kertészetben nem olyan idegen koncepciót 

követve, „háztatrtási” méretű erőművet állítunk üzembe, melynek energiaforrása biomassza 

alapú pírolízis gáz. Ez a rendszer könnyen adaptálható a már elkészült technológiához. 

Mind az eredeti, mind pedig az új tervekben szereplő energiatermelési folyamatokban 

keletkezik hulladék CO2, melyet minőségétől függően kertészeti termesztésben 

hasznosíthatunk, így csökkentve az üvegházhatást kiváltó gázok kibocsájtását, csökkentve a 

költségeket és növelve a hatékonyságot. Ennek hatásit vizsgáltuk 2008. és 2009 évben 

Gödöllőn a GAK Kht. Kertészeti Tanüzemében. 

Növénytermesztési kísérletinkben paradicsom növénykultúrában az alapvető értékmérők, 

mint a termésmennyiség, a logisztikai paraméterek, a bogyóméret alakulása, valamint a pulton 

tarthatóság és a keménység, a beltartalmi jellemzők és a növényvédelmi tulajdonságok voltak 

a fő vizsgálati területeink. 

Vizsgálatink során nagyobb termésmennyiség keletkezett mind a két évben mindegyik 

vizsgált fajtában a CO2-vel dúsított légtérben termesztett állományokban, ugyanebben az 

állományban a beltartalom, azaz a cukor-, sav-, rost-, karotinoid tartalom is kedvezőbb volt.  

Növényvédelmi oldalról vizsgálva Phytophtora és Fulvia betegségek jelentkeztek. 

Megállapítható volt, hogy a Fulvia ellen CO2-ve dúsított légtérben eltérő növényvédelmi 

stratégiát kell kialakítani. 

 

Kulcsszavak: CO2, Nyírség, kertészet, intenzív, energia, paradicsom 
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Nem csak a klímaváltozás és más ökológiai problémák súlyosbodása sürgetik a hazai 

energiarendszer fenntartható pályára állítását. Hazánk jelenlegi energiarendszere és 

gazdálkodása azonban nem csak a fenntarthatóság szempontjainak, de egy ellátásbiztos és 

gazdaságosan működő energiarendszer követelményeinek sem felel meg. 

Bár hazánk fosszilis energiahordozókban szegény, országos átlagban a felhasznált energia-

források 82%-a fosszilis eredetű. Az utóbbi évtizedekben a forrásszerkezet igen kedvezőt-

lenül változott: az  importált energiahordozók aránya nőtt, így az importfüggőség az utóbbi 

években meghaladta a 63%-ot, amely egy igen kiszolgáltatott és kockázatos helyzetet okozott. 

A villamosenergia-termelés döntően centralizált, alacsony hatásfokú, átlagosan csak 36%-ban 

leszabályozható, elavult hőerőművekben történik, mely olyan problémákat eredményez, mint 

például a villamosenergia-rendszer rugalmatlansága és ennek következményeként a megújuló 

energiaforrások korlátozott befogadóképessége. Összességében sokat elárul a villamosener-

gia-rendszer jelenlegi állapotáról az a tény, hogy a hazai energiaintenzitás (egységnyi hazai 

össztermék előállítására fordított energiamennyiség) az uniós átlag 2,5-3-szorosa. 

Miközben hazánkban az energiagazdálkodás fenntartható pályára állítása megakadt annál az 

álláspontnál, hogy az atomenergiának nincs reális alternatívája, nyugat- és észak-európai 

országok kutatócsoportjai már elkészítették saját 100% megújuló energiaforrásra alapozott 

forgatókönyveiket, melyet nem egy országban (pl. Nagy-Britannia, Dánia) már kormányzati 

szintre is emeltek. 

Az ELTE Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékének kutatói, hallgatói, más egyetemek szak-

emberei és az INFORSE-Europe szakmai együttműködése eredményeként készült el egy, a 

hazánk energetikai irányváltásának kereteit felvázoló forgatókönyv, mely holisztikusan köze-

líti meg az energiagazdálkodás problémáit. Három kulcseleme a következő: 

1. Hatékonyság-növelés: ahhoz, hogy a megújuló energiaforrások elegendőek legyenek a 

jövőbeli igények kielégítéséhez, a teljes energialánc minden lépésénél elengedhetetlen a 

hatékonyság növelése, vagyis egy radikális műszaki, technológiai jellegű beavatkozás. 

2. Takarékosság: a fogyasztói magatartás, vagyis az emberi tényező szinte sosem jelenik meg 

kellő fontossággal az energiatervezésben – pedig a technológia fejlődése egymagában nem 

lehet képes megteremteni egy fenntartható energiarendszert, ha a felhasználás pazarló és így 

az igények irreálisan magasak. A fogyasztók szemléletváltására van szükség, amely gazdasági 

ösztönzők révén, intenzív tájékoztatásra támaszkodó értékrendi váltással jelentősen csökkent-

heti a felhasznált energia mennyiségét. 

3. A fenti két tényező segítségével az energiaigény hazánkban 2030-ra felére, 2050-re 27%-ra 

csökkenthető a jelenleg mintegy 1100 PJ/év felhasználásához képest. Ez − elemzésünk szerint 

− már 2040-ben lehetővé teszi azt, hogy igényeinket 100%-ban megújuló forrásokból 

fedezzük. Ezt tekintjük tehát a harmadik kulcselemnek, amelyhez éppúgy, mint az előző 

kettőhöz, ugyancsak egy hosszú távú érdekekre fókuszáló energiapolitikára van szükség. 

 

Kulcsszavak: energiagazdálkodás, fenntarthatóság, fosszilis és megújuló energiaforrások, 
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A szabadon élő fonálférgek mind a természetközeli, mind az antropogén befolyásoltságú 

(agrár-, ill. ipari jellegű) élőhelyek talajaiban a messze legnagyobb egyedszámú állatcsoportot 

alkotják, amely ugyanakkor funkcionális tekintetben is a legfontosabb csoportok közé 

tartozik. A fonálférgek a talajokban és üledékekben betöltött ökológiai funkcióik mellett 

(szabályozás, direkt és indirekt kölcsönhatások) jól alkalmazható biológiai jelzőszervezetek 

is. Mindezt elsősorban változatos életformáik és szaporodási stratégiáik, illetve egyes 

csoportjaik széleskörű toleranciaviszonyai teszik lehetővé. Az ún. „környezeti nematológia” 

tudományterületén zajló kutatások immár több mint három évtizedes múltra tekintenek vissza. 

Az előadás első része összefoglalja a fonálférgek jelzőszervezetként való alkalmazásának 

alapjait. Ezt követően saját legújabb kutatási eredményeinkből válogatva a szabadon élő 

fonálférgek egyes bioindikációs alkalmazási lehetőségeit tekintjük át, elsősorban nehézfém-

terhelések hatásaira összpontosítva. Először a Kolontáron történt vörösiszap-szennyezés 

nematológiai hatásainak bemutatására kerül sor. Ezután monospecifikus laboratóriumi 

tesztjeink közül során két hasonló táplálkozásmódú (növényi nedvszívó), de jelentősen eltérő 

rendszertani helyzetű faj akut krómterhelés iránti érzékenységének vizsgálata következik. 

Eredményeink megerősítették a kiindulási hipotézis helyességét, amely szerint a Penetrantia 

osztályt képviselő Xiphinema vuittenezi érzékenyebbnek bizonyult a Secernentia-k közé 

tartozó Rotylenchus buxophilus-nál. A károsító anyagok hatásvizsgálatának fontos eleme a 

felvételi-bejutási viszonyok tisztázása. Erre mindeddig világviszonylatban is kevés erőfeszítés 

történt ezen állatcsoportnál. Tavaly megkezdett OTKA kutatási programunk fő céljául egyes 

nehézfémek nematodák által történő felvételének vizsgálatát tűztük ki. Jelen előadásban egy 

K-stratégista, növényi nedvszívó fajon, a Xiphinema vuittenezi-n elvégzett mikroanalitikai 

vizsgálataink során kapott előzetes eredmények kerülnek bemutatásra. Kezdetben különféle 

analitikai eljárások alkalmasságát vizsgáltuk ezen mikroszkopikus méretű állatok egyedi 

léptékben történő mérésének céljára. Először szennyezetlen egyedek elemi összetételét 

mértük totálreflexiós röntgenfluoreszcens spektrometriával (TXRF) és szinkrotron 

berendezéssel, valamint egy elektronmikroszkópos röntgenanalitikai eljárással. Ezt követően 

rézzel kezelt egyedeken vizsgáltuk a bekerült szennyező anyag mennyiségét, illetve eloszlását 

az állatok testén belül. A TXRF-mérések kimutatták a réz feldúsulását az állatok testében, az 

elektronmikroszkópos pontanalízis vizsgálatok pedig azt jelezték, hogy van különbség az 

egyes testtájakon mérhető nehézfémtartalmak között. A minta keresztmetszetén végzett 

elemeloszlási vizsgálat tanúsága szerint a bejutott anyag elhelyezkedése elsősorban a 

kültakaróhoz köthető. Már az eddigi eredményeink is jelzik, hogy a kipróbált módszerek jól 

alkalmazhatók a tervezett vizsgálataink céljaira. Az egyes elemek felvételi és eloszlási 

viszonyainak részletes feltérképezése érdekében tovább folytatjuk a méréseket. 

Összességében megerősítést nyert, hogy a szabadon élő fonálférgek rendkívül alkalmas 

tesztcsoportot képeznek a kémiai eredetű környezetszennyezések vizsgálatára. Jelentőségüket 

fokozza – nagy ökológiai relevanciájuk mellett – az a tényező, hogy ugyanazon csoport 

képviselői alkalmazhatók molekuláris, faji szintű és közösségi léptékű vizsgálatokra is. 

Fentiek alapján indokolt lenne és szorgalmazható a szabadon élő fonálférgek szélesebb körű 

bevonása bizonyos antropogén szennyezések hatásvizsgálataiba. 

 

Kulcsszavak: nehézfém, fonálféreg, talaj, jelzőszervezet 
  



18 
 

Környezetvédelem szekció 

 

ARKTIKUS KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS NÖVÉNYI VÁLASZ 

 

Koncz Péter 

 

Szent István Egyetem, Növénytani és Ökofiziológiai Intézet 

2100 Gödöllő Páter K. u.1. pkoncz@gmail.com 

Memorial University of Newfoundland, Labrador Highlands Research Group,  

 St. John’s, NL, A1B 3X9. Canada 

 

  

A déli és az északi arktikus régiókat átfogó Nemzetközi Poláris Év (2007-09) kutatási 

program égisze alatt nemcsak új tudományos eredmények születtek a térség klímaváltozását 

illetően, hanem precedens értékű együttműködési folyamatok is elindult a kutatók, a 

döntéshozók és a helyi lakosság (inuitok) között. A programot összesen 228 jelenleg is aktív 

projekt alkotja, amelyek közül kettőben magam is részt veszek a kanadai Labrador Felföldek 

Kutató Csoport tagjaként. Az egyik az északi erdő-határ eltolódásával, míg a másik a tundra 

vegetáció megváltozásával foglakozik. Hiszen a klíma északon intenzíven változik és ezzel 

párhuzamosan a növényzeti közösségek is átalakulnak. A tundrán mind az eddigi kísérletes 

mind a megfigyeléseken alapuló eredmények azt mutatják, hogy növekszik a bokrok 

elterjedése szemben pl. a zuzmók és mohák borításával. Ugyanakkor a tajga és a tundra 

átmeneti zónában a fák északra tolódása lassú, de ez folyamat geográfiai léptékben erősen 

mozaikos képet ad. Figyelemre méltó, hogy Kanada mindezen kutatások során különös 

figyelmet fordít a természeti és emberi erőforrásokat együttes megőrzésére, az érzékeny 

északi ökoszisztémák és közösségek hosszú távú fenntartásának biztosítására. Az előadás 

során ismertetem a Poláris Év és a két projekt főbb eredményeit és módszereit, illetve 

betekintünk a kanadai Nemzeti Parkok kezelési és kutatásszervezési technikáiba. 

 

Kulcsszavak: klímaváltozás, északi-erdő-határ, tundra vegetáció, kutatásszervezés  
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A fenntartható fejlődés két fontos alapeleme Magyarországon talajkészleteink ésszerű 

hasznosítása, védelme, állagának megőrzése, sokoldalú funkcióképességének fenntartása, 

valamint felszíni és felszín alatti vízkészleteink minőségének megóvása. Ez 

környezetvédelmünk és mezőgazdaságunk egyik legfontosabb közös feladata, amely az állam, 

a földtulajdonos és a földhasználó, valamint az egész társadalom részéről megkülönböztetett 

figyelmet igényel, átgondolt és összehangolt intézkedéseket tesz szükségessé. A talaj a primér 

növényi biomassza-termelés alapvető közege, a bioszféra primér tápanyagforrása. Víz, levegő 

és a növény számára hozzáférhető tápanyagok egyidejűleg fordulhatnak elő ebben a 

négydimenziós, háromfázisú polidiszperz rendszerben, s ily módon képes a talaj a 

mikroorganizmusok és növények talajökológiai feltételeit többé vagy kevésbé kielégíteni. 

Egyre fenyegetőbbek és súlyosabbak az ember okozta, mezőgazdaságból eredő stressz 

hatások: komplex gépsorok és nehéz erőgépek alkalmazása, nagyadagú műtrágya- és 

növényvédőszer-használat. A fentieket figyelembe véve a talajokban bekövetkező változások 

nyomon követésének érdekében az országos Környezetvédelmi Információs és Monitoring 

Rendszer (KIM) első működő alrendszereként a Talajvédelmi Információs és Monitoring 

(TIM) Rendszer lett kialakítva. A TIM rendszertervét és koncepcióját az MTA TAKI 

irányításával szakértői bizottság dolgozta ki 1991-ben, de tényleges működtetése 1992-ben 

kezdődött. A TIM fenntartása és üzemeltetése törvényi felhatalmazás alapján állami feladat, 

mely az ország egész területére kiterjed művelési ágak, tulajdonjog és egyéb szempontok 

szerinti korlátozások nélkül. A TIM lehetőséget nyújt a természeti erőforrások többi elemeire 

(vízkészlet, növényzet, biológiai erőforrások, stb.) vonatkozó monitoring rendszerekkel 

történő összehangolt interaktív kapcsolat megteremtésére. A TIM országos mérőhálózata 3 

típusú észlelést foglal magában: országos törzs mérőhálózat (I), speciális (problematikus) 

területekre vonatkozó mérőhálózat (S), valamint erdészeti mérőhelyek (E). Az országos 

mérőhálózat 1236 pontot foglal magában, melyeket kisebb természetföldrajzi egységek 

reprezentatív területein jelöltek ki. Pest Megyében 68 db (I), 16 db (E) és 24 db (S) pont 

található, melyek a megyében elszórtan találhatóak. Ennek megfelelően reálisan és 

természethűen jellemzik a megye talajviszonyait, ezáltal lehetőséget ad a talajállapot 

jellemzésére és az abban bekövetkezett változások nyomon követésére.  

 

Kulcsszavak: talajvédelmi és monitoring rendszer, talaj, talajvédelem, talaj degradáció  
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Egyes növényneveink már igen régóta léteznek nyelvünkben (ősi magyar eredetűek). Ezeknek 

mai napig az eredeti elnevezését használjuk, vagy annak kis mértékben módosult változatát. 

Alapvetően meg kell különböztetnünk népi elnevezéseket és tudományos neveket. 

A népi nevekből adott növényfaj esetében akár egy tucat is lehet, viszont a növénytan, mint 

tudomány által elfogadott név, általában csak egy, esetenként kettő vagy három lehet  

A népi megnevezések nagyon gyakran tájegységenként változnak, de előfordul, hogy több 

száz kilométeres eltéréssel is ugyanúgy hívják az adott növényt (pl. a vetési boglárkát tévesen 

gólyahírnek nevezik a Dél-Alföldön, de a Dunántúlon is, és kutyatejként emlegetik a 

gyermekláncfüvet, de az őszi oroszlánfogat is). 

A nevek kialakulásában mindig az aktuális és leginkább befolyásoló környezet játssza a 

legnagyobb szerepet, ezen túl az emberek fantáziája is befolyásolhatja még a névadási 

folyamatot.  

Az erdőn, mezőn, vízen, szántókon dolgozó ember folyamatosan kapcsolatban állt a 

környezetével. Megfigyelte a növények és állatok kapcsolatát, azok egymáshoz fűződő 

viszonyát. A felismerések és az azt követő próbálkozások, majd tapasztalatok elnevezésre 

serkentették az embereket. 

Alapvetően 3 fő szempont létezik, ami alapján állatnevek, vagy állatokhoz kapcsolódó 

kifejezések kerülhettek növényneveinkbe: 

1. Az adott növényt egy bizonyos állatfaj vagy nemzetség szívesen fogyasztja, 

kedvelt tápláléknövény, takarmány; 

2. Az adott növény valamely része, vagy egésze, színe, illata hasonlatos egy bizonyos 

állat valamely testrészéhez, vagy egészéhez (zoomorf növény); 

3. Az adott növényt vagy valamely részét felhasználták egy bizonyos állat ellen. 

Ezeken kívül még fontos megemlíteni azt, hogy a növény élőhelyül szolgál az állat számára, 

vagy ugyanazon az élőhelyen fordulnak elő. Sok elnevezés e szempont alapján alakult ki. 

Vannak olyan állatnevek is, amelyek előtagként való megjelenése a növények elnevezésében 

állandó és általános jelentéssel bír. Ezek a következők: 

 Kutya, eb, farkas, medve, vagy más ragadozó: mérgező az adott növény; 

 Kutya: rosszminőségű, ehetetlen („a kutyának sem kell”); 

 Ló: nagyméretű, magas növény; 

 Madár: kisméretű növény; 

 

Leggyakrabban olyan állatnevekkel találkozhatunk a növénynevekben, amely állatok az 

ember közvetlen környezetében éltek. Gondolok itt elsősorban a tenyésztett, vadászott 

állatokra (szarvasmarha, juh, ló, háziszárnyasok, kutya, macska, szarvas, medve, farkas, 

nyúl). 

 

Kulcsszavak: környezeti nevelés, növénynevek eredete, botanika, néprajz 
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A Nemzeti Alaptanterv előírásai, valamint a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia és több 

nemzetközi ajánlás szerint is a környezeti neveléssel kapcsolatos információkat a graduális 

oktatás, formális nevelés során minden tantárgyba integrálni kell. Ehhez mindenekelőtt 

szükséges a pedagógusok ismereteinek bővítése a fenntartható fejlődés alapjaival, mindennapi 

gyakorlatával, és különösen az általuk oktatott tárgyak szemléletének komplexszé tétele. A 

fenntarthatóság felé vezető folyamatban alapvető jelentőségű a szemléletformálás, amelynek 

fő célja a fiatalok környezettudatos állampolgárrá nevelése, a megfelelő környezeti attitűdök, 

viselkedésmódok kialakítása. Egy-egy szakterülethez kötődő terepi program vagy előadás 

során, összekötve a bemutatott területet más tudományágakkal, kiegészítve játékokkal és 

manuális jellegű foglalkozásokkal, integrált szemléletben láttatva az összefüggéseket és az 

ok-okozati kapcsolatokat lehetőség nyílik a holisztikus szemlélet kialakítására, minél több 

kötődés teremtésére a hallgatóság és a világ egésze (természeti környezet, történet, 

gazdálkodás stb.) között. Fenti gondolatmenet mentén egy kellőképpen integrált szemléletű 

környezeti nevelési program során akár az összes (általános- és középiskolai) tantárgyat 

érinthetjük egyetlen témakörből kiindulva. Előadásomban erre mutatok példát hazai 

vadvirágok komplex bemutatása során. Bemutatom néhány kiválasztott növényfaj (pl. Szent 

László-tárnics, mezei katáng, magyar kikerics, turbánliliom, tavaszi hérics, nagyezerjófű, 

kisezerjófű, szártalan bábakalács, osztrák sárkányfű stb.) biológiai jellemzőit (szervezettan és 

rendszertan), morfológiai sajátosságait különös tekintettel a „mechanikusan működtethető” 

virágszerkezetre (matematika), hatóanyagait (kémia) és ezekből fakadó gyógy- vagy mérgező 

hatásait (orvostudomány), állati interakciók során adott színreakcióit (fizika), magyar és latin 

neve, népi megnevezése kialakulását (nyelvészet), bibliai vagy mitológiai szerepét (irodalom, 

vallástan), a hozzá kötődő történelmi személyeket, hiteles történeteket és legendákat 

(történelem, filozófia), szimbolikát (rajz) és hiedelmeket (néprajz), elterjedését és hazai 

termőhelyeit (földrajz), élőhelyét (biológia), annak kialakulását (amennyiben másodlagosan, 

emberi tevékenység hatására jött létre) és megőrzésének lehetőségeit (mezőgazdaság, 

természetvédelem), védettségi státuszát és ennek indokát (jogtudomány), utalok 

megjelenésére nép- és műdalainkban (ének-zene) és a hozzá kapcsolódóan játszható játékokat 

(testnevelés), manuális foglalkozásokat (pl. növényi festőanyag kinyerése és felhasználása) 

(technika).  
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A természettudományos oktatás és ismeretterjesztés elengedhetetlen kelléke a mindenkori 

természetvédelemnek, lévén, hogy nemcsak az abban aktívan tevékenykedők 

természetszemlélete, környezeti attitűdjei határozzák meg alapvetően a különböző 

természetvédelmi programok kimenetelét, hanem a széleskörű társadalom hozzáállása, 

felelősségérzete és elfogadó-képessége is befolyásolja a célok elérésének sikerességét. Az 

előadás azon problémákra próbál rávilágítani, amelyek a hazai természetvédelemben 

közvetlenül érintett, leendő szakemberek véleményét, szemléletét feltáró empirikus kutatások 

eredményei alapján kerültek a felszínre. Így kiderül az is, hogy milyen környezeti szemléleti 

gócpontok képezhetnek akadályt úgy a hatékony, szakmailag elfogadható, jövőbe tekintő 

beavatkozások, mint a természeti értékek megőrzése számára. Az emberközpontú természet-

működési modell térnyerése a gondolkodásban, valamint az emberi társadalmi folyamatok az 

élővilágra történő rávetítése két olyan fontos tényező, amely a természetszemlélet kialakulását 

befolyásolja, esetenként pedig korlátozza. E probléma széleskörű elterjedése azt a veszélyt 

hordozza magában, hogy a természetvédelem jövőbeni céljai jelentősen módosulhatnak, s 

akár évszázados törekvések válhatnak semmivé. Az ökológiai antropocentrizmus ugyanakkor 

olyan új lehetőségeket is magában rejt, amelyek megfelelő kibontakoztatásával 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 maga 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. A természettudományos 

ismeretterjesztésnek, oktatásnak immár nemcsak alapvető feladata a megfelelő környezeti 

szemlélet kialakításában és fenntartásában való részvállalás, hanem egyik fő felelősévé válik a 

természetvédelemnek – elsősorban a szélsőséges környezeti gondolkodás megváltoztatásának 

ügyében. Így válunk érdekeltté mindannyian az ökológiai antropocentrizmus (mint jelenség) 

részletekre kiterjedő vizsgálatában is. 

 

Kulcsszavak: természetszemlélet, környezeti attitűdök, antropocentrizmus, ökológiai 
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Az őshonos lófajtáinkhoz sorolt hucul eltérően a vele közel egy idős más fajtákkal, nem 

katonai ménesekben született meg. Nem a hadászat igénye szerinti lóhasználat hozta létre, 

hanem a Kárpátok erdőövből kiemelkedő gerincén, a Tisza, a Prut, a Cseremosz, a Putila, a 

Brodina forrásvidékén, Bukovina, Galícia, Magyarország határterületén élő hucul nép kezén 

alakult ki. A hegyi környezetben végzett folytonos munka, a több mint 2.000 méter 

magasságban a rendkívül hideg télben és forró nyárban állandó szabadtartás, a nagyon is 

szerény takarmányozás, az a bánásmód, amellyel minden primitív kultúrájú lovas nép bánik a 

maga lovával, egy jól jellemezhető, roppant igénytelen, hihetetlenül ellenálló típust alakított 

ki. 

Az 1800-as évek elején már ménese volt Radautz nyári legelőjének számító Lucsinán, de 

ekkor még nem fajta, hanem típus, ami a „huculvidék” apró hegyi lovát jelentette. E típust 

még nem a tenyésztői munka, hanem a természetes helyi körülmények, a tartás szokatlan 

viszonyaihoz és a szerény takarmányozáshoz való alkalmazkodás, a mindennapi kemény 

munka alakította jól jellemezhető, primitív lófajtává.  

A hucul ló összbenyomásában és életmódjában is minden más fajtától különböző, egyedülálló 

fajta. A kultúrfajtákhoz szokott szemű ember meglepőnek találja a hucul lovat, mint a 

primitív fajták máig megmaradt képviselőjét. 

Primitív fajtajellege megnyilvánul apró termetében, gyakran nehéz, mégis szép alakú csontos 

fejében, húsos pofáiban, igénytelenségében, és ellenálló képességében. Kicsisége ellenére sem 

kelti csökött ló benyomását. A hucul lovat mindig a feltétlen munkakészség jellemezte. E 

tekintetben ma is párját ritkítja. Kiváló természete, kitartása, igénytelensége ideális hobbilóvá 

teszi a fajtát. A hucul sokoldalúsága révén a fogathajtástól a lovasíjászatig egyeránt megállja a 

helyét.  

A fajta népszerűsítésére idén már 4. éve rendeztek hazánkban speciálisan a hucul kislovak 

számára rendezett huculösvény találkozókat is. 
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Eurázsia végtelen sztyeppeinek síkvidéki, ember alkotta formakincsei a kunhalmok. Az 

utóbbi századokban elsősorban a régészet tudománya vizsgálta ezeket a formációkat, ma 

azonban tudjuk, hogy természet- és környezettudományi szempontból a határ- és őrhalmok, a 

lakó-, valamint sírdombok egyaránt kiemelkedően fontos értékek képviselői. 

Az 1996. évi LIII. törvény a természetvédelméről ún. ex lege védettség alá helyezte az Alföld 

ezen páratlan formakincseit. A síkvidéki tájból kiemelkedő kunhalmok sok esetben 

megmenekültek a mindent felszántó mezőgazdaságtól, és részben ez emelte őket az emberi 

tájalakítás előtti idők természeti és környezeti értékeinek őrzőivé. A nagy kiterjedésű, 

csernozjom talajon élő sztyeppei növényzet javarészt ezekre a halmokra szorult vissza. 

A kunhalom gyűjtőfogalom alatt csoportosított síkvidéki formációk mind egy eltemetett talajt 

rejtenek, amelyek talajtani és őskörnyezettani vizsgálata számos lehetőséget rejt. A talajok 

létrejötte, fejlődése a földi szférák metszéspontjában, határmezsgyéjén történik meg, éppen 

ezért nem meglepő, ha a talajok magukban hordozzák a létrehozó hatások tulajdonságait, 

jellemzőit. Ezen emlékek változatos formában jelennek meg talajainkban, és egymástól 

végletesen eltérő módszerek alkalmazásával „fordíthatók” le. A megfelelő módon 

konzerválódott talajok tulajdonságainak vizsgálatával képet alkothatunk az egykori 

környezetről, növényzetről és tájformáló hatásokról is. Az egykori ősi környezet 

rekonstrukciója az eltemetett egykori talajszintek és a halmok kultúrrétegeinek vizsgálatával 

valósítható meg. Ezekkel az elemzésekkel hozzájárulhatunk az Alföld holocénkori környezeti 

képének pontosításához és jelenkori tájhasználati kérdések tisztázásához éppúgy, ahogy 

okszerűvé, megalapozottabbá tehetjük és kiterjeszthetjük egyes területek természetvédelmi 

kezeléseit is. 

Amellett, hogy a kurgánok jelentős növény-, állat-, talaj- és felszínalaktani értékek hordozói, 

az alföldi táj védelemre és megismerésre érdemes, meghatározó tájesztétikai és kultúrtörténeti 

elemei is egyben. 
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Munkámban a Bán-halom alatt eltemetett paleotalaj fitolitvizsgálati eredményeit dolgoztam 

fel, melynek segítségével az egykori környezet élőhelyi viszonyaira vonatkozóan gyűjtöttem 

adatokat és ismereteket. 

A fitolitok a növényi szervezet élettevékenysége során a sejtekben, illetve sejt közötti térben 

képződő, nagyrészt szilícium-dioxidból (SiO2) felépülő részecskék. Fizikai és kémiai 

tulajdonságaiknak köszönhetően hosszú időn keresztül fennmaradnak a talajban a növényi 

szervesanyag elbomlását követően. Jelenlétükkel közvetlenül jelölik a területen jellemző 

növényzetet, és egyéb tudományterületek (régészet) munkáját is kiegészítheti. Egyéb 

archaeobotanikai módszerekkel szemben – mint a palinológia, amelynek vizsgálati tárgyát a 

tágabb botanikai környezetet reprezentáló pollenek képezik – a módszer előnye, hogy a 

lokális növényzeti képre nyerhettünk rálátást. 

A kunhalmok olyan ember alkotta építmények, amelyek Eurázsia sztyeppéinek, többek között 

hazánk Alföldjének formakincsét is gyarapító tényezői. Számos kultúra tárgyi hagyatékainak 

őrzői. Országos védettségük indokolt a következők miatt: kiemelten komplex értékek 

hordozói, mind geomorfológiai, régészeti, kultúrtörténeti, néprajzi, irodalomtörténeti, tájképi, 

botanikai, mind zoológiai tekintetben. Az 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

törvényileg biztosítja a kunhalmok országos védettségét.  

Vizsgálataimat a Bán-halom paleotalajából származó mintákon végeztem el. A mesterségesen 

megépített kunhalom az alatta eltemetett paleotalaj állapotát konzerválja, így az meghatározó 

információkat őriz az ősi környezetre vonatkozóan. A fitolitelemzés célja, hogy az egykori felszín 

élőhelyi jellemzőinek minél pontosabb meghatározását elvégezhessük. 

A Bán-halmon végzett sekélyföldtani fúrás 460 cm és 510 cm közötti rétegét, 10 cm-es 

mintabontásban 5 mintával jellemeztem. Ezek fitolittartalmát fénymikroszkópos vizsgálattal 

végeztem el, és az egyes morfotípusokat az ICPN 1.0 nemzetközi nevezéktan segítségével 

neveztem el, majd a korábbi hazai rendszerező munkák, és egy Oroszországban az ökológiai 

vizsgálatokra kifejlesztette rendszertant használtam az adatok értelmezéséhez. 

A Bh47 számú mintában összesen 302, a Bh48 mintában 229, a Bh49 mintában 213, a Bh50 

mintában 228, míg a Bh51 mintában 176 darab fitolitot számláltam meg. A morfotípusok 

elkülönítése, és százalékos részarányának kiszámítása után következtethetünk a hajdani 

környezet minőségére. A vizsgálatok alapján feltételezhető hogy a halom első kulturrétegét 

erős emberi behatás, az egykori környezet bolygatott állapota jellemezhette. Ennek egyik 

legfontosabb bizonyítéka lehet a gabonákra jellemző mikromaradványok jelenléte. A halom 

építési pontjának környezetében azonban a természetes vegetációt minden valószínűség 

szerint a homokbucka sztyeppei, félszáraz vegetációja dominálta, amelyben fás szárú fajok 

megjelenése nem valószínűsíthető. 
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A fás legelők alapvetően antropogén, mozaikos, szegélyzónákhoz kötődő fajoknak ideális 

életteret nyújtó, napjainkra azonban veszélyeztetetté vált élőhelyek, melyek természeti, táji, 

agrártörténeti értékei védetté nyilvánításukat indokolná, azonban a használat megszűntével 

éppen ezen értékei vesznek el. Megfelelő természetvédelmi célú kezelés szükséges ahhoz, 

hogy ezeket az élőhelyeket megőrizzük. Mivel a jelenlegi pollinációs krízisnek a tájszintű 

változások is okozói lehetnek, a pollinátorok számában mutatkozó csökkenés megállításához 

vezető egyik lépés lehet a poszméhek, mint megporzók vizsgálata a felhagyás következtében 

tájképi változást mutató fás legelők különböző habitusú területein. Kutatásunk tárgya ezért az 

volt, hogy a fás legelők poszméhközösségét feltérképezve vizsgáljuk, hogy a fás legelők 

poszméh faunája gazdagabb-e, mint a körülöttük lévő egyéb élőhely típusoké. Munkánkat 

2010-ben a cserépfalui fás legelőn, 2011-ben az Északi-középhegység további öt fás legelőjén 

végeztük, melyek közül az erdőbényei és cserépfalui adatok kerültek feldolgozásra. A 

felvételezési helyek mindegyikén négy élőhely kategóriát- nyílt, fás legelő, cserjés, erdő- 

különítettünk el. A poszméhek felvételezése a vizsgálati területeken mindkét év júliusában 

illatanyagcsalis sárga varsacsapdákkal történt. A csapdázási periódus két hétig tartott. 

Ezenkívül hálós gyűjtést is végeztünk, 2011-ben júliusban, Cserépfalun 2010-ben 

augusztusban is, amely során feljegyeztük az adott idő alatt élőhely kategóriánként megfogott 

poszméhek számát, faji hovatartozását. Cserépfalun 2010-ben összesen 8 faj 128 egyedét, 

2011-ben 4 faj 53 egyedét, Erdőbényén 5 faj 82 egyedét fogtuk. Fás legelős 

élőhelytípusokban tapasztaltuk a legnagyobb faj- és egyedszámot. A post-hoc Tukey-teszt 

egyedszám esetén nyílt és fás legelő élőhely típusok között szignifikáns különbséget mutatott. 

A poszméh abundancia területfüggő összehasonlítása alapján vélhetjük, hogy a 

poszméheknek fás legelő irányába kimutatható preferenciájuk a nyílt élőhely típussal 

szemben valós és nem csupán a nagyobb mintaterület eredménye.  
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Az őszi búza minőségi jellemzői közül az egyik legfontosabb mutató a fehérjetartalom. 

Részben ez alapján kategorizálják a betakarított termést, így a felvásárlási árra is nagy hatása 

van. Közismert, hogy a különböző búzafajták eltérő N-reakcióval rendelkeznek, s ezért 

kísérletünkben célul tűztük ki, hogy több fajtánál vizsgáljuk a különböző nitrogén dózisok 

hatását. Munkánk során kisparcellás őszi búza (Triticum aestivum L.) fajta-összehasonlító 

kísérletben a különböző nitrogén dózisok fehérjetartalomra kifejtett hatásait vizsgáltuk. A N-

fejtrágyázás minden esetben és minden hatóanyagszinten növelte a vizsgált fajták 

fehérjetartalmát. Két fajtánál észleltünk eltérést az előbb említett tendenciától (Mv Suba és 

Mv Toborzó). Tehát általánosságban elmondható, hogy a N-fejtrágya adagjának növelése – 

minden fajta esetében – növelte a szemtermés fehérjetartalmát. A kapott eredmények – a két 

eltéréssel – okot adnak a kísérlet újbóli beállítására, a fajták megbízhatóságának pontosítása 

érdekében. 
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Természetvédelemmel foglalkozó szakemberek sok esetben a betelepített muflonnak (Ovis 

aries orientalis) tulajdonítják a száraz dombvidéki gyepek degradációját. Mivel az ország 

több hegységéhez hasonlóan a Budai-hegységben is megtörtént a muflonok betelepítése az 

1950-es és 1970-es években, ezért ez itt is problémaként merülhet fel. A Szénások-

hegycsoport Európa Diplomás terület köré 2005-ben egy vadkerítést építettek, ezen belül a 

nem őshonosnak számító muflon és dámszarvas állományt igyekeztek teljesen kizárni, 

emellett az őshonos nagyvadfajok számát a terület eltartóképességéhez igazították. Ezek a 

természetvédelmi beavatkozások lehetőséget adtak olyan összehasonlító cönológiai és 

mikrocönológiai vizsgálatokra, amellyel össze lehet vetni a kerítésen belül – immár 

összetételében és létszámában erősen korlátozott vadlétszámú – és azon kívül fekvő 

sziklagyepek vegetációját. Az Európa Diplomás területen belül található Kutya-hegyen és az 

attól légvonalban néhány km-re a vadkerítésen kívül eső Meszes-hegyen végeztem a 

cönológiai vizsgálatokat, azonos gyeptársulásokban, gyakorlatilag megegyező környezeti 

feltételek között. Előzetes hipotézisem volt, hogy a száraz dolomit sziklagyepekről a muflon 

kizárása és az őshonos vadfajok számának csökkentése a gyepek természetességi állapotának 

javulását fogja maga után vonni. Az eredmények alapján következtetéseket vonhatunk le a 

dolomit sziklagyepek állapota és a nagyvadak jelenlétének vonatkozásában, illetve a 

vadkizárásnak a gyepekre gyakorolt hatását illetőn. Terepi mintavételeink kontrolljaként a 

saját kvadrátok adatait összevetem a mintaterületeken korábban készített és fellelhető 

cönológiai felvételekkel. Az összehasonlítás révén kaphatunk képet a Kutya-hegyen a kerítés 

megépítése óta történt változásokról is. A cönológiai mintavételek sokoldalú értékelését 

(kvalitatív és kvantitatív mutatok, fajok szintetikus osztályozása, diverzitás függvények, 

hasonlósági alapon történő osztályozás, kétutas klasszifikálás, variancia analízis, 

mikrocönológiai adatfeldolgozási módszerek) követően az eredmények tükrében megerősítést 

nyertek korábbi feltevéseim a természetvédelmi beavatkozás sikerességét illetően. Az 

eredmények szerint a Kutya-hegyen található nyílt és záródó dolomit-sziklagyepek a 

természetvédelmi beavatkozást követő 6. évben a kiinduló állapotot meghaladó diverzitás 

értékkel bírtak. A fajok szociális magatartási formái és a természetvédelmi értékkategóriák 

osztályozása alapján az értékes fajok borítási arányai a pionír fajok dominancia értékének 

csökkenésével párhuzamosan emelkedtek. Az eredmények tükrében megerősítést nyert az a 

feltevésem – amit sok természetvédő szakember is hangoztat – miszerint a betelepített muflon 

a száraz gyepeken való jelenlétével azok degradációját okozza. Az összehasonlítás során a 

Meszes-hegyen fekvő nyílt gyep esetében minden elemzés természetvédelmi szempontból 

rosszabb eredményeket mutatott, mint a Kutya-hegy regenerálódó élőhelye. 
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A Szent István Egyetem Növénytermesztési és Biomassza-hasznosítási Bemutató 

Központjában (Szárítópuszta) 2009-ben vizsgáltuk a műtrágyázás és a talajművelési kezelések 

kombinációinak hatását cukorcirokra. A kísérleti terület a Gödöllői dombvidék kistáján 

fekszik. A szabadföldi kísérletet kedvezőtlen adottságú, rozsdabarna erdőtalajon állítottuk be. 

A terület éghajlata kontinentális típusú, jellemzőek az időjárási szélsőségek. A kísérlet évében 

a vegetációs időben lehullott csapadék 133 mm volt. A talaj kálium és foszfor ellátottsága 

megfelelő, nitrogén ellátottsága gyenge. A kísérletben 4 talajművelési eljárás (szántás, 

kultivátorozás, tárcsázás, direktvetés) és 6 különböző trágyakezelés (50, 100 kg/ha N 

hatóanyag; 40, 80 kg/ha K hatóanyag) szerepelt. A kísérletben használt cukorcirokhibrid a 

Sucrosorgho. A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a talajművelés módja és a 

trágyakezelés is hatással volt a zöldtömeg alakulására és a hektáronkénti etanol kihozatalra. A 

kontrolhoz képest az 50 kg/ha N hatóanyagszinten 9,8% - 47,6%; 100 kg/ha N 9,7% - 32%, 

40 kg/ha K hatóanyagszinten 8,5% - 17,6%, 80 kg/ha K 8,5% - 33,9%, és a kombinált 

műtrágyaszinteken 50 kg/ha N – 40 kg/ha K 9,2% - 34,4%; 100 kg/ha N – 80 kg/ha K 9,9%-

39,9% refraktrométeres szárazanyag (Brix) növekedést mértünk a cukorcirok szárában. A 

talajművelés módja is hatással volt a kapott eredményekre. A direktvetéshez képest kontrol 

tápanyag-ellátási szinten a szántásos kezelésnél 82%-os, tárcsásnál 57%, kultivátorosnál 47% 

-os betakarításkori zöldtömeg többletet mértünk. A direktvetés a 2009-es aszályos évben nem 

bizonyult megfelelőnek a cukorcirok számára. További kísérletek szükségesek annak 

megállapítására, hogy az évjárathatás miképpen befolyásolja a cukorcirok beltartalmi 

paramétereit. 
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Az Északi-Cserhát 9 településének külterületén vizsgáltam meg minden olyan, szőlőművelés 

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

összesen 18 mintaterület botanikai és tájtörténeti viszonyainak kutatását jelentette. 

A tájtörténeti vizsgálatok során a szőlőtermesztés Kárpát-medencei fejlődésének tükrében 

elemzem Nógrád megye szőlőgazdálkodásának történetét. Összehasonlítást adok az országos 

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

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

hasonlóságairól, különbségeiről. Elkészítettem az edényes növényfajok listáját, valamint 90 

db cönológiai felvételt készítettem. Fajlistámat Borhidi (1993) szociális magatartási típusai és 

természetességi értékei, illetve ökológiai indikátorértékei (SBT-, Val-, TB-, WB-, RB-, NB- 

értékek) szerint, valamint Simon (2000) természetvédelmi érték kategóriái alapján jellemzem. 

Minden mintaterületet önállóan is értékeltem és jellemeztem, így azok különbségei és 

hasonlóságai is megismerhetőek. Bináris elemzéssel és klaszteranalízissel értékeltem a 

mintaterületek fajlistáit, illetve a cönológiai felvételeket. 

Munkám során több, mint 330 edényes növénytaxont írtam össze, ezen belül 24 védett (Linum 

tenuifolium, Linum hirsutum, Linum flavum, Astragalus exscapus, Orchis militaris, Orchis 

purpurea, Orchis morio, Orchis ustulata, Aster amellus, Adonis vernalis, Stipa pulcherrima, 

Jurinea mollis, Pulsatilla pratensis subsp. nigricans, Pulsatilla grandis, Ornithogalum 

pyramidale, Gentiana cruciata, Prunella grandiflora, Anemona sylvestris, Polygala major, 

Scabiosa canescens, Iris variegata, Dianthus collinus, Lathyrus pisiformis, Gymnadenia 

conopsea, Epipactis helleborine), illetve számos lokálisan értékes növénytaxont jegyeztem fel 

a szőlőhegyekről. A védett növénytaxonok előfordulási helyeit ponttérképen dokumentáltam. 

A statisztikai elemzések eredménye jól kiegészíti a tájtörténeti adatokat. 

A felhagyott szőlők, mint élőhelyek jelentik az alapjait azoknak a másodlagos élőhelyeknek, 

amelyek az ember formálta tájban az ismertetett értékeket hordozzák. Az élőhelyek 

védelmével és megfelelő gondozásával őrizhetőek meg ezek az értékes fajok, ezért 

javaslatokat tettem az egyes védelemre érdemes területek természetvédelmi kezelésére. 
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A Rétköz kistáj flórájáról és élőhelyi viszonyairól számottevő, részletes és naprakész adatok 

eddig nem álltak rendelkezésre. Gyakorlatvezetőm, Dr. Szigetvári Csaba vezetésével a kistáj 

egészének gyepterületein élőhely-térképezést végeztünk és felmértük azok florisztikai 

viszonyait, különös tekintettel a védett és ritka botanikai értékekre. 

Munkánk során a Rétköz kistáj Tisza hullámtéren kívüli, Magyarország 1:25000-es 

méretarányú topográfiai térképe által, a térkép készítésekor mélyebb, vízállásos, mocsárnak, 

illetve rétnek feltüntetett területeinek jelenlegi állapotát mértük fel botanikai szempontból. A 

felmérés során természeti területnek ítélt fragmentumok összesen 8000 hektárt tesznek ki. 

A nedves gyepterületeken előforduló botanikai értékek vonatkozásában a kistáj egészéről 

átfogó képet kaptunk, illetve azokat irodalmi és herbáriumi források alapján is értékeltük. 

Emellett a természetes vizes élőhelyek állapotáról és az őket veszélyeztető tényezőkről is 

értékelést nyújtunk. 

A területről készült élőhelytérképen feltüntettem az élőhelyek minőségét természetvédelmi 

érték alapján. 

Közel 450 természetes élőhelyfragmentumot írtunk le, megadva az egyes élőhelyfoltok 

jellemző fajait, az adott terület természetességét, természetvédelmi értékét, valamint az 

előforduló élőhely-kategóriákat, azok természetességét és %-os megoszlását az adott 

területen. 

A feltárt botanikai értékek közül kiemelkednek a következő védett, illetve ritka taxonok: 

pompás kosbor (Orchis laxiflora subsp. Elegans), hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza 

incarnata), mocsári nőszőfű (Epipactis palustris), békaliliom (Hottonia palustris), bánsági sás 

(Carex buekii), gyepes sás (C. cespitosa), hólyagos sás (C. vesicaria), rostostövű sás (C. 

appropinquata), tőzegpáfrány (Thelypteris palustris), mocsári lednek (Lathyrus palustris), 

kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum), csermelyaszat (C. rivulare), bársonyos görvélyfű 

(Scrophularia scopolii), lápi csalán (Urtica kioviensis), mocsári csorbóka (Sonchus palustris), 

őszi vérfű (Sanguisorba officinalis), dárdás nádtippan (Calamagrostis canescens), mocsári 

csillaghúr (Stellaria palustris), hólyagos here (Trifolium vesiculosum). 
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The biomass in a given habitat is the amount of the total live and dead organic matter. Under 

Hungary’s favorable natural conditions, large amounts of biomass can be produced, which 

have large potential for energy production. For the propagation of energy silver grass young 

plants or rhizomes are used, but in our country the second one is easier to obtain. Chinese 

silver grass can be used primarily in areas where it does not compete with food crops. 

Conditions for the successful cultivation are as follows; appropriate material for propagation, 

adequate cultivation, and effective weed control and harvest method with minimized losses. 

Bud activity investigations have also been carried out, as it is described in the methodology. 

The investigations were conducted under controlled circumstances in a climatic chamber 

(20±1°C) and it was determined that rhizomes have the highest activity in April, June and 

August. The exact knowledge of rhizome activity contributes to the determination of the 

possible time of planting, irrigation, fertilization and recultivation. 

The aim of the research: 

 The examination of Miscanthus successful propagation: rhizome, soil 

management, optimal propagation depth and time, in small and large plot experiment. 

 The biological activity of rhizomes: the observation of active and dormant 

periods that can be used for timing of fertilization. 

 

Key words: Chinese silver grass, bioenergy, biomass energy 
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Ez év (2011) nyarán egy szalmabála kupola tervezésébe kezdtünk bele. A szalmabálát 

ismerjük, mint vázkitöltő, és mint teherhordó falat. De csak függőleges falként ismertük a 

szalma állékonysági képességeit.  

Kupolát tudunk építeni téglából, ismerjük a tégla nyomó– és húzószilárdságát. A szalma 

teljesen más tulajdonságokkal bír, a jó hőszigetelő képességét ismerjük, ezért szeretjük. De 

nem elhanyagolható, hogy helyben termelt környezetbarát építőanyag, jól szellőzik, könnyű 

vele dolgozni.  Hogy hogyan tudjuk beépíteni a szalmát, hogy az eredmény egy stabil kupola 

legyen, úgy gondoltuk gyakorlati úton egy kísérleti épület megépítésével fogjuk 

kikísérletezni. A gyakorlat azt mutatja, hogy szalmabálából lehet kupolát építeni. A kupola 

felépítéséhez számos eszközt készítettünk. Számos technikát bevetettünk és sokat elvetettünk. 

S a félgömbf forma – mindamellett, hogy a szalmabála már önmagában is jó hőszigetelő 

képességekkel bír- az alaterülethez tartozó legkisebb felületként burkolja az életteret, azaz 

minimális felületen hül le tehát enegerikailag a legkedvezőbb forma. 
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A talajtakaró az egyik legfontosabb, feltételesen megújuló, illetve megújítható természeti 

erőforrásunk, amely számos funkcióval hozzájárul az emberiség életéhez, fejlődéséhez. A 

mérsékelt övben, felszínfejlődés szempontjából az egyik meghatározó veszélyeztető tényező a 

vízerózió.  Az Európai Talaj Charta kimondja, hogy a talajtakarót meg kell védeni az 

eróziótól, legyen az természetes vagy antropogén eredetű. 

Jelen vizsgálat célkitűzése az volt, hogy a mendei Leányvár földváron talajtani vizsgálatokat 

végezzünk annak érdekében, hogy az erózió hatására bekövetkező talajveszteségi értékeket 

meghatározzuk. Vizsgálati módszereink közé tartozott a helyszíni szúróbotos mintavételezés, 

valamint  az  ezáltal  nyert  talajminták  laboratórium  vizsgálatának  elemzése.  A helyszíni 

vizsgálatok során a mendei Leányvár területének hat pontján, valamint annak 

környezetében hét ponton, Pürckhauer-féle szúróbotos vizsgálatot alkalmaztunk.  A földvár 

észak-keleti oldalán öt talajmintát gyűjtöttünk, amelyet laboratóriumi vizsgálatok során 

kiértékeltünk. Ezen vizsgálatok során meghatároztuk a talaj Arany-féle kötöttségét, 

mésztartalmát (CaCO3%), szerves szén tartalmát (TOC%) valamint pH értékét. 

A minták elemzésén kívül az Egyetemes Talajveszteség Egyenletét (USLE) használva, 

meghatároztuk az éves talajveszteséget a földvár 6 lejtőjére. Az eredmények tükrében képet 

kapunk a területen várható talajveszteségi értékekről. A bemeneti paraméterek pontossága 

érdekében kiszámoltuk a lejtőkre vonatkozó legfontosabb paramétereket 

(lejtőszög, lejtőhajlás). Számításaink során különböző visszatérési gyakoriságú csapadékok 

(2, 4, 7, 10 illetve 20 év) értékeit valamint, kétféle felszínborítási értéket vettünk 

figyelembe (lombos erdő, átmeneti felszínborítás). A talajveszteség vizsgálatok 

eredményeiből kiderült, hogy – átmeneti felszínborítás mellet – a kijelölt 5. számú lejtő 

rendelkezik a legnagyobb talajveszteséggel a lejtő hosszúságából és lejtőszögéből adódóan. 

A történelmi idők folyamán fellépő talajveszteséget az USLE bemeneti paraméterek 

változtatásának segítségével határoztuk meg.  A vizsgálatba vont Mende-Leányvár pontos 

kora nem ismert, ebből kifolyólag számításainkat, a földvárat létrehozó vatyai kultúra kárpát- 

medencei jelenlétének teljes időtartamára vetítettük ki mintegy kísérlet gyanánt.  Ennek 

potenciális talajveszteség adatait, valamint a földvár felhagyása óta eltelt időszak potenciális 

talajveszteség értékeit összeadva kaptuk meg azt az értéket, ami a földvár „eredeti” 

állapotához viszonyított talajveszteség becslésének tekinthető. 

Földvárakra vonatozó talajveszteség becslés ugyan gyerekcipőben jár még, de mindenképpen 

hasznos információkkal szolgálhat a természeti emlékeink védelmének megőrzése 

szempontjából, valamint régészeti, táj- és környezettörténeti szempontból is. 
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A vizsgált állomány egy mesterséges odútelephez kötődik, amely a Heves-Borsodi-síkon 

helyezkedik el Kesznyéten, a Borsodi-Mezőség, Dél-Heves és Észak-Jászság területén. A 

vizsgálat 15 év (1995-2009) során gyűjtött adatokat dolgozza föl. Az adatsorok elemzésekor 

meghatároztuk az odúfoglaló fajok számát és arányát. A potenciális élőhely vizsgálata után az 

odúk körüli 10 km
2
-es pufferterületet elemeztük. Megvizsgáltuk a megjelenő 

élőhelytípusokat, használat alapján kategorizáltuk az odúkat sikertelen, elfogadott és kiváló 

odúkra, illetve megvizsgáltuk a szalakóták által használt odúk pufferterületeinek átfedését. 

Ennek mintegy ötszörös mértékéből arra a következtetésre jutottunk, hogy a vizsgált területen 

a madarak élőhelyhasználata eltérő, így kiszámoltuk az egy odúra jutó terület méretét. Ezt 4,2 

km
2
-ben állapítottuk meg. Ennek eredményeképpen megvizsgáltuk a 2009-ben szalakóta által 

használt odúk körüli 4,2 km
2
-es zónába eső élőhelytípusokat. A kapott elméleti revír 

élőhelytípusai ugyanazok maradtak, mint a 10 km2-es pufferzónában, megoszlásuk viszont 

már más képet mutat. Ahogy csökkentjük a sikeres odúk körüli pufferzóna méretét, az 

élőhelytípusok közül egyre tisztul azon élőhelytípusok köre, melyet a szalakóta szívesebben 

használ. Nagyobb a természetes gyepterületek, legelők, a nyílt szikesek és mocsarak területe, 

ezek közül a legnagyobb mértékű növekedést a természetes gyepek esetében tapasztaltunk. 

Az Ivlev-indexszel kiszámolt, majd összehasonlított értékek alapján megállapítottuk, hogy a 

szalakóták egyértelműen előnyben részesítik a régió természetes állapotú gyepterületeit, nyílt 

szikeseit és mocsaras területeit, elfogadják, tehát sem erős negatív, sem erőteljes pozitív 

választ nem adnak a legelőkre és nagytáblás szántóföldekre, a területen megjelenő összes 

többi élőhelytípusra pedig elkerülést mutatnak. Az irodalmi adatoktól kisebb revírméretből 

arra a következtettünk, hogy a vizsgált terület eltartóképessége nagyobb a feltételezettnél. 
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A fenyérfű (Bothriochloa ischaemum) közel monodomináns, fajszegény állományfoltjai 

száraz gyepjeinkben és parlagjainkon egyaránt megfigyelhetők. Sűrű állományai általában 

degradált állapotot jeleznek. A klímaváltozás kapcsán várható, hogy a C4-es fotoszintézisű, 

fény- és melegkedvelő, pontus-mediterrán jellegű fenyérfű jó természetességű 

gyepállományokban is előnybe kerül és felszaporodik. Ezért a diverzitásra gyakorolt 

hatásának tanulmányozása fontos gyakorlati feladat.  

Vizsgálatainkat a Mátrában (Kisfüzesen) végeztük egy 150 ha-os juhlegelőn. A mintavétel 

során klasszikus cönológiai felvételezést és mikrocönológiai módszereket egyaránt 

alkalmaztunk. Ezt kiegészítettünk a fenyérfű egyedek morfológiai minősítésével valamint a 

fűavar mennyiségének a meghatározásával. Az eredményeket egy-, ill. többváltozós 

statisztikai eljárásokkal és információstatisztikai módszerekkel értékeltük.  

A fajszám mind tavasszal mind ősszel kb. 30%-kal nagyobb volt a kontroll területen, mint a 

fenyérfű dominálta részen. A fajkombinációk átlagos száma tavasszal az előbbi 

transzszektekben 607, utóbbiakban 59 volt, míg ősszel 343 és 33. A kompozíciós 

diverzitásban is hasonlóan nagy különbségek mutatkoztak. A fentiek alapján megállapítottuk, 

hogy a jelentős fenyérfű borítás negatív hatással van a gyep diverzitására. 

Az extrém sűrű fenyérfű állományfoltokat leszámítva nem találtunk közvetlen összefüggést a 

fenyérfű borítása és a növényzet diverzitása között. Ennek oka, hogy azonos fenyérfű borítás 

nagyon sokféle módon létrejöhet, továbbá ugyanahhoz a fenyérfű borítás értékhez nagyon 

különböző növekedési formák és avarborítottság tartozhat. A fenyérfű növekedési formái jó 

indikációs értékűek, kifejezik a fenyérfű dominancia rangját és a társulásban betöltött 

szerepét. Legelésből felhagyott gyepekben a fenyérfű alárendeltté válik, gerilla növekedési 

formát mutat és nem csökkenti a lokális diverzitást. Folyamatosan alacsonyra legeltetett 

száraz gyepekben egészen apró tövek formájában fordul elő és jól társul a gyep többi fajával. 

Eredményeink szerint ezek a tipikus állapotok (és keverékeik) mikrocönológiai módszerekkel 

jól minősíthetők, ill. monitorozhatók. 
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Hazánkban a vizes élőhelyek (wetlands) jelentősége napjainkban megnövekedett, mivel igen 

nagy jelentőséggel bírnak a biológiai sokféleség megőrzésének szempontjából, ugyanakkor az 

antropogén környezeti hatásokra ezek az élőhelyek reagálnak legérzékenyebben. 

Fennmaradásuk szempontjából a legnagyobb jelentősége a hidrológiai jellemzők közül a 

vízzel való borítottságnak és a vízminőségnek van, hisz ezek a tényezők befolyásolhatják a 

szukcessziós folyamatok ütemét és mértékét is. Napjainkban elsősorban az intenzív 

mezőgazdaság és egyéb antropogén hatások veszélyeztetik vizeink minőségét, melyek 

közvetlen hatással lehetnek a felszíni vizektől függő ökoszisztémák állapotára is. Ezek a 

problémák vannak jelen a Koppány-völgyében is, ahol a vizes élőhelyekben bővelkedő, 

patakmenti települések még a XIX. században teknősben és folyami rákban is adóztak. A táj 

mozaikossága fokozatosan csökkent a mederrendezésekkel, a Koppány-völgyét körbeölelő 

dombvidék erdővel borított területeinek csökkenésével és lejtőinek szántóföldi művelésbe 

vonásával. A domboldalak lejtőin jelentős gondot okoz az erózió, ezáltal a mezőgazdaságban 

felhasznált peszticidek és műtrágyák felszíni illetve felszín alatti vizekbe történő 

bemosódásának veszélye is megnövekedett. Mindemellett pedig a patak vízminőségét terheli 

még a balatonlellei szennyvíztisztító telep tisztított kommunális szennyvize is.  

Jelenleg a Koppány-patak természetes kategóriájú víztestnek minősül a Vízgyűjtő 

Gazdálkodási Terv (VGT) alapján, mégis diffúz szennyezésekkel terhelt, kémiai és ökológiai 

állapota nem éri el a Víz Keretirányelv céljaként kitűzött jó állapotot. A keretirányelv szerint 

pedig a „jó állapot” nemcsak a víz tisztaságát jelenti, hanem a vízhez kötődő élőhelyek minél 

zavartalanabb állapotát, illetve a megfelelő vízmennyiséget is. Jelen kutatásunkban három 

ponton, Gerézdpusztán, a Gerézdi-tavak alatt és Törökkoppányban, havi rendszerességgel 

vízminőségi vizsgálatokat végeztünk, hogy az esetleges diffúz vagy pontszerű szennyezéseket 

feltárjuk, és megállapítsuk, hogy ezek milyen mértékben terhelik a víz minőségét. Kémiai 

analízisek során az oxigén-, illetve a nitrogén- és foszforháztartás jellemzőit vizsgáltuk. 

Makrozoobenton mintavételezés során, 13 taxon 298 egyede alapján III. B (kevésbé 

szennyezett) kategóriába sorolható a vízminőség, míg a szaprobitási index alapján II. (jó) 

osztályba (béta-mezoszaprób, S-index=2.05). Vizsgálataink során megállapítottuk, hogy a 

halastavak alatti minták esetében leginkább a szervesanyag terhelés okoz problémákat – így 

minősége alacsonyabb a többi ponton mértnél – míg a nitrogén- és foszforháztartás jellemzői 

által okozott vízminőségi problémák a kommunális szennyvízbevezetéshez kapcsolhatók. 

Célunk, hogy a monitoring alapján javaslatot tegyünk a patak jó állapotának 2015-ig történő 

eléréséhez.  
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Dolgozatomban hazánk olyan szelídgesztenyéit vizsgáltam meg, amelyek alakjuk, koruk, élni 

akarásuk, de elsősorban méretük (mellmagassági törzskerületük) miatt elismerést érdemelnek. 

Célom a faegyedek statisztikai jellegű adatai mellett bemutatni a vizsgált faj általános 

jellemzőit, veszélyeztető tényezőit, az egyedek múltját, történetét, a szelídgesztenye 

néphiedelemben, kultuszban betöltött szerepét, továbbá térképpel, fényképekkel dokumentálni 

mindezt. 

Dendrometriai vizsgálataimat a vonatkozó Pósfai-adatbázis, ill. GPS koordináták alapján 

kezdtem. A lelőhelyek megtalálása után a lehető legpontosabban felvettem az egyes fák 

adatait (mellmagassági törzskerület, törzsátmérő, koronaátmérő, magasságbecslés). A néprajzi 

kutatásban írásos anyagok, míg a történeti adatok gyűjtésében többnyire a fák környékén lakó, 

gazdálkodó, általában idősebb emberek voltak segítségemre. 

Sokáig a szentgyörgyvári volt hazánk legnagyobb élő szelídgesztenyéje, de néhány éve 

teljesen feladta a küzdelmet. Helyét a dobogó tetején hazánk egyik legegészségesebb 

gesztenyéje, a nagykutasi vette át. A foltokban megmaradt, egykor nagy területet elfoglaló 

zengővárkonyi, ill. a védett velemi gesztenyések több óriást is rejtenek. A surdi pincesorok 

között is évszázados fákra bukkanhatunk. Vas megye legnagyobb szelídgesztenyéjét Torony 

község határában, magas cserjék közt meghúzódva találjuk. A boncodföldei fa és környéke 

nagy változáson ment át az évek alatt. Somogy megye legnagyobb „jóféle gesztenyéi” a több 

nemes fajtának otthont adó Iharosberényben vannak. Tanulmányomban ezeken kívül 

zalaegerszegi, dióskáli, baki, csepregi és csipkereki fákat mutatok be. 

Legnagyobb szelídgesztenyéink egy része legalább helyi szintű védelem alatt áll, ill. néhol 

máig fesztiválokkal, ünnepekkel tisztelik meg őket. Ennek ellenére sok a jogi védelmet nem 

élvező egyed, sőt még védett példányok is a pusztulás szélére sodródtak. Ennek egyik oka az 

elhanyagoltság, vagy a sokat emlegetett betegségek valamelyike. Számos helyen az ehhez a 

fajhoz szükséges kezelést sem tartják be, ill. a kezelési javaslatot nem ismerik, útmutatójuk 

sokszor a spontaneitás. Munkámban ezekre a problémákra is válaszokat keresek. 
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A rákosi vipera (Vipera ursinii rakosiensis Méhely, 1893) Európa egyik legveszélyeztetettebb 

kígyója, a kihalás szélére sodródott. Utolsó állományai a Hanságban, a Duna-Tisza Közén és 

Erdélyben maradtak fenn. A faj kihalástól való megmentése érdekében 1993-ban fajvédelmi 

programba kezdtek, az MME (Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület) 

vezetésével, majd 2004-ben és 2009-ben a program elnyert az Európai LIFE Natur alapból 

egy jelentősebb összeget a védelmi tevékenység erősítésére. A fajvédelmi, illetve fajmentési 

program részét képezi az új élőhelyek létrehozása, az élőhelyek kezelése, fenntartása, 

védelme, továbbá állományerősítés, mesterséges háttértenyésztés létrehozásával. Az elmúlt 

évek során 1000 példányra duzzadt a fogságban tartott tenyészállomány létszáma, így 2010-

ben elkezdődött a kígyók visszatelepítése a természetbe. Ehhez megfelelő élőhelyekre van 

szükség, melyeket egyrészt az eredeti élőhelyek kezelése révén, másrészt a közéjük ékelődött, 

telepített erdőfoltok (fenyő, akác, nyár) kivágásával, újragyepesítésével hoz létre a 

természetvédelem. Új, a természetes homoki gyepekhez hasonló gyepek létrehozása, 

rekonstruálása nehéz feladat, amely akár több évtizedig is eltarthat. Poszteremen bemutatom a 

rákosi vipera program részét képező élőhely rekonstrukciót és a rekonstruált élőhelyek 

természetes jellegének vizsgálatát. Mivel a vegetáció adja egy ökoszisztéma alapját jó 

indikátora egy ökoszisztéma állapotának. Ezért az általam végzet élőhely vizsgálat során a 

vegetáció felmérésére helyeztem a hangsúlyt. Kiváló alkalom kínálkozott a másodlagos 

szukcesszió és általában a szukcessziós folyamatok megfigyelésére. A vizsgálat során az is 

kiderült, hogy egy ragadozó fennmaradása szempontjából is milyen meghatározó a vegetáció. 

Felmérésem szerint a vizsgált területek növényzete fokozatosan hasonlóvá válik a 

természetes, rákosi vipera lakta homokpusztagyepekéhez. A megfelelő élőhely biztosítása 

kulcsfontosságú a repatriáció sikerére nézve. 
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