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Természetvédelem szekció 

 

TELEPÍTETT TŰLEVELŰ ÁLLOMÁNYOK TERMÉSZETVÉDELMI CÉLÚ 

ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA A DÉLI- BÜKKBEN 

 

Czóbel Szilárd 

 

Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 

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

 

 

A hazai természetvédelmi célkitűzések és a 2009. évi erdőtörvény egyaránt preferálják, illetve 

előírják a tájidegen fafajok, vagy a vágásérett erdőállományok őshonos fafajokkal történő 

felújítását. Ennek ellenére eddig kevés vizsgálat fókuszált tájidegen tűlevelű ültetvényeink 

florisztikai és cönológiai viszonyaira. A kutatás célja a Hór-völgy környéki erdeifenyves és 

lucfenyves állományok természetvédelmi célú vizsgálata és összehasonlítása a körülötte lévő 

lombhullató erdőállományokkal cönológiai felvételek alapján. A vizsgálatok objektumául 

több mint 40 éve telepített lucfenyves és erdeifenyves állományok lettek kijelölve a 

körülöttük lévő kontroll erdőfoltokkal együtt, ahol különböző aszpektusokban történtek a 

cönológiai felvételezések állandó kvadrátokban. Az erdeifenyves aljnövényzetében összesen 

70 faj, míg a lucfenyves esetén 55 faj fordult elő. Az erdeifenyves gyepszintjében az edényes 

növényfajok 61 százaléka, míg a lucfenyveseknél 38 százaléka található meg a határos 

kontroll erdőállományokban. A nyíltabb erdeifenyves állományokban 11, míg a lucosnál 5 

edényes taxon csak a tűlevelű állományokban fordult elő, a környező tölgyesekben nem. A 

vizsgált paraméterek közül szignifikáns csökkenést mutatott az erdeifenyves kevert 

állományában a cserjeszint összborítása, a lucfenyves állományok összfajszáma, 

cserjeszintjének összborítása, gyepszintjének borítása és fajszáma, valamint a lucosokban 

előforduló növényfajok száma. A lucos állományok esetében jelentősebb eltérések 

figyelhetők meg a környező kontroll állományokhoz képest, amit a talaj kémhatásának 

eltérései csekélyebb mértékben, míg a megváltozott fényviszonyok annál inkább 

indokolhatnak. A lombkoronaszint objektumainak mennyiségi elemzésénél összességében 4 

nagy csoport alakult ki. A fajok jelenlétén-hiányán alapuló minőségi elemzés eredménye 

nagyrészt alátámasztotta a mennyiségi elemzés eredményeit. A gyepszint mennyiségi 

elemzésénél a lucfenyves és az erdeifenyves felvételei egyaránt elkülönültek. A vizsgált 

ökológiai változók közül a lucos állománynál lecsökkent több kategória száma. A szociális 

magatartásformák esetén az erdeifenyvesben kissé nőtt a zavarástűrők aránya, de csökkent a 

gyomoké, míg a lucosban a gyomok, a zavarástűrők és meglepő módon a kompetítorok 

részesedése emelkedett meg. A kapott eredmények felhasználhatóak a gyakorlati 

természetvédelem területén, illetve tűlevelű állományok helyén tervezett restaurációs jellegű 

erdőtelepítések esetén. 

 

Kulcsszavak: erdeifenyves, lucfenyves, Déli-Bükk, fajkészlet, indikátorok 
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Természetvédelem szekció 

 

AZ M7-ES AUTÓPÁLYA KŐRÖSHEGYI SZAKASZA TÁJVÁLTOZÁSSAL JÁRÓ 

HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TÁJÖKOLÓGIAI ÉS 

TÁJKÉPI SZEMPONTOKRA 

 

Árgyelán Tímea 

 

Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar, Tájépítészeti Doktori Iskola 

1118 Budapest, Villányi út 29-43. E-mail: argyelan.timea@gmail.com 

 

 

Az elmúlt évtizedekben a közúti forgalom jelentősen megnövekedett Európa útjain. A 

növekvő közlekedési igények kielégítésére autópályák és egyéb közutak kiépítésével 

reagáltak a kormányok. A fejlesztések Magyarországot sem kerülték el, amelynek egyik 

fontos állomása a dél-nyugati közlekedési folyosó kiépítése volt. Az autópálya balatoni 

szakaszának Kőröshegyi részlete tájépítészeti szempontból különös figyelmet érdemel. 2007-

ben itt adták át Közép-Európa legnagyobb, 1812 méter hosszú völgyhídját, amelynek táji, 

természet-és környezetvédelmi, tájképi hatásaival kiemelten érdemes foglalkozni. Az említett 

szakasz tervezése hosszas előkészítő folyamat ellenére sem eredményezett egyöntetű 

megítélést sem természetvédelmi, sem tájvédelmi szempontból. A domborzati akadályok 

leküzdésére számos nyomvonal-változat készült, amelyek közül végül a völgyhidas megoldást 

tartották a tervezők a legkedvezőbbnek, ennek bizonyítását a kutatásaimmal igazoltam. A 

választott téma kidolgozásakor egy olyan tájvizsgálat elvégzésére és eredményeinek 

bemutatására törekedtem, amely a feldolgozott terveket, tanulmányokat és a szakirodalmat 

felhasználva, sokrétű vizsgálatokkal megalapozva vezet le egy tájépítészeti szempontú 

értékelést. A természeti és a tájökológiai adottságok vizsgálatára alapozva feltártam az 

autópálya és a völgyhíd hatására kialakult kedvező és kedvezőtlen, közvetett és közvetlen 

tájváltozásokat, a tájrendezést és a rombolt területek helyreállítását. A munkám részét képezte 

a híd által érintett területek természetvédelmi szempontú vizsgálata, kitértem az élőhelyek és a 

védett területek elemzésére, továbbá egy új módszer alkalmazásával kísérletet tettem a híd 

tájképi szempontú értékelésére is. Célom egy olyan értékelési módszer kidolgozása volt, 

amelynek segítségével nyomvonalas létesítmények, illetve egyéb műtárgyak tájba illesztésére 

vonatkozó javaslatok alapozhatóak meg. 

 

Kulcsszavak: tájökológia, tájkép, természetvédelem, nyomvonalas létesítmény 
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EURÓPÁBAN ELŐFORDULÓ PISZTRÁNGFÉLÉK SPERMÁJÁNAK 

MÉLYHŰTÉSE ÉS A MÉLYHŰTÖTT SPERMA FELHASZNÁLÁSA 

FAJMEGŐRZÉSI CÉLOKRA 

 

Kaczkó Dániel
1
, Bernáth Gergely

2
 

 
1
Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Környezet- és 

Tájgazdálkodási Intézet, Halgazdálkodási Tanszék 

2100 Gödöllő, Páter K. u. 1. E-mail: Kaczko.Daniel@mkk.szie.hu 
2
Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar 

  

 

Kutatásunk során a nagy gazdasági jelentőséggel bíró sebes pisztráng (Salmo trutta fario), 

valamint a Szlovéniában endemikus, mára már csak kevés fajtiszta populációval rendelkező 

márványpisztráng (Salmo marmoratus) és az introgresszív hibridizációval terhelt adriai 

pénzes pér (Thymallus thymallus) spermamélyhűtésével foglalkoztunk. A sebes pisztráng 

esetében arra kerestük a választ, hogy a különböző equilibrációs idők miként befolyásolják a 

mélyhűtött, majd felolvasztott spermával történő termékenyülés esélyét. A sperma 

mintavételét, mélyhűtését, valamint a termékenyítést a Bükk hegységben található Lillafüredi 

Pisztrángtelepén végeztük el. A márványpisztránggal folytatott kísérlet során az egyedi 

tulajdonságok hatását vizsgáltuk a mélyhűtött, majd felolvasztott sperma termékenyítő 

képességére nézve. A sperma mintavételt, mélyhűtését, és a termékenyítést a szlovéniai 

Tolmin városában található Tolmini Horgász Egyesület pisztrángtelepén, valamint a Soča és 

Tolminka folyókon végeztük. A pénzes péren végzett vizsgálataink célja a különböző 

mélyhűtési módszerek sikeres használatának összehasonlítása, illetve a mélyhűtés gyakorlati 

alkalmazása volt. A munkához a halakat a szlovén Gljun és Učja folyókból gyűjtöttük be.  

A sebes pisztránggal elvégzett vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy a termékenyülési 

arány az összes minta esetében messze elmaradt a nem mélyhűtött kontrol csoportokhoz 

képest. Az equlibrációs idők különbözősége döntően nem befolyásolta a spermiumok 

termékenyítő képességét. A különböző egyedektől származó sperma minták termékenyítő 

képessége viszont jelentősen eltért egymástól. A márvány pisztráng esetében az eredmények 

azt mutatták, hogy egyes Tolminka folyóból származó mélyhűtött spermaminták, a 

pisztrángtelepi mélyhűtött kontrolhoz hasonlóan magas termékenyülési arányt értek el. A 

többi Tolminkából származó spermaminta termékenyítő képessége viszont messze elmaradt a 

kontrolhoz képest. Nagy egyedi különbséget tapasztaltunk a különböző mintákkal történő 

termékenyítés során, a termékenyülési arány tekintetében. 

Eredményeink alapján elmondhatjuk, hogy a sebes pisztráng esetében az equlibrációs idő 

hatása elhanyagolható volt a mélyhűtött sperma termékenyítő képességére nézve. A márvány 

pisztráng esetében a kifejlesztett módszer a szaporítás során jól alkalmazható, ám az egyedi 

különbségek miatt ügyelni kell a mélyhűtést megelőző munkálatokra. 

A pénzes pér spermájának mélyhűtése során két védőanyagot teszteltünk: DMSO-t valamint 

metanolt. Az eredmények kiértékelés alapján megállapíthatjuk, hogy a védőanyag 

megválasztása nagyban befolyásolhatja a termékenyülés eredményességét a kontrollhoz 

képest. A pénzes pér mélyhűtött spermáját felhasználtuk fajmegőrzési célokra is. A vadon 

begyűjtött egyedek spermáját annak genetikai vizsgálata után használtuk fel üzemi szintű 

termékenyítésre, amelynek eredményeként a Tolmini Horgász Egyesület jelenleg is közel 

15 000 mélyhűtött spermából származó périvadékot nevel tenyészállomány utánpótlás 

céljából. 

 

Kulcsszavak: Márványpisztráng, DMSO, mélyhűtött sperma, equilibrációs idő, Tolmini 

Horgász Egyesület 
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Természetvédelem szekció 

 

A DOLMÁNYOS VARJÚ (Corvus cornix L.) SZÍNES GYŰRŰS JELÖLÉSE 

DEBRECENBEN 

 

Kövér László, Juhász Lajos 

 

Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar 

Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék 

4032 Debrecen, Böszörményi út 138. E-mail: koverl@agr.unideb.hu  

 

 

A dolmányos varjú (Corvus cornix L.) hazánk számos városába „költözött” be az elmúlt 

évtizedekben. Ez a folyamat játszódott le Debrecenben is, ahol napjainkra a varjak –

köszönhetően a faj ökológiai rugalmasságának – az egész várost meghódították, egész évben 

jelenlévő költőfaja lett a madárfaunának. A dolmányos varjú városi mivoltáról, ezen belül 

mozgásmintázatáról, területhűségéről rendkívül hiányosak az ismereteink. Kutatásunk éppen 

ezen kérdések megválaszolására irányul, amely érdekében színes gyűrűs programot 

indítottunk. Az évek során majd 120 varjú lábára került színes gyűrű, oly módon, hogy a 

későbbi megfigyelések alkalmával azok egyedileg meghatározhatóak legyenek. A legtöbb 

esetben kirepülés előtt álló fiókákat jelöltünk, amelyek fészkeit egy bérelt kosaras daruval 

értük el. Ezek mellett csapdázással (Larsen csapda) fogtuk be az adult madarakat. Az évek 

során 40 egyedről érkezett visszajelzés – több esetben fényképpel –, amely mintegy 240 

adatrekordot jelent. Eddigi eredményeink azt mutatják, hogy a fiatal madarak a kirepülést 

követően a szülőkkel együtt a költőhely közelében maradnak, sőt a legtöbb esetben a 

következő költési időszakban is annak környékén tartózkodnak. A Debrecent határoló 

vadgazdálkodási egységektől és a Hortobágyi Nemzeti Parktól ez ideáig nem érkezett 

visszajelzés jelölt madárról, így feltételezzük, hogy a városi populáció egyedei hűek a 

városhoz, azt nem hagyják el. A kutatás eredményeit a természetvédelem és a vadgazdálkodás 

tudja hasznosítani. 

 

Kulcsszavak: Corvus cornix, dolmányos varjú, színes gyűrűzés, városi környezet, 

városökológia   
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Természetvédelem szekció 

 

SIÓFOKI IFJÚSÁGI SZÁLLÓ ZAJKIBOCSÁTÁSÁNAK FELTÉRKÉPEZÉSE 

 

Sebestyén Viktor 

 

Pannon Egyetem, Mérnöki Kar 

9011 Győr, Űrhajós u. 30. E-mail: sebestyen.viktor@sebi-hd.hu 

 

 

A munka során egy siófoki ifjúsági szálló (Hotel Viola) környezeti zajkibocsátásának 

vizsgálata és zaj hatásterületének meghatározása volt az elsődleges cél. A szakirodalmi 

részben ismertetésre kerülnek a zaj- és rezgésvédelemhez tartozó alapismeretek, annak emberi 

szervezetre gyakorolt káros hatásai és a hatályos jogszabályok. 

A munka célja eldönteni azt, hogy a létesítmény kibocsátása határértéken belüli, vagy 

meghaladja azt, valamint több alternatívát is megvizsgálva és figyelembe véve a tulajdonosi 

speciális igényeket, javaslatot tesz a csökkentési lehetőségekre. 

Az olvasó megismerheti a mérés teljes menetét és az eredményeket szolgáltató számítások 

hátterét, valamint az egyedi figyelembe vett tényezőket, amelyek befolyásolják a szálló 

környezeti zajkibocsátásának mértékét. 

Az eredmények hitelességét a több időpontban megismételt mérések biztosítják, beleértve a 

háttérzaj felmérését, egy előszezonban, egy főszezonban és egy utószezonban végzett mérést. 

Utóbbi esetben a háttérzajtól eltekintve az egyéb hangforrások kizárhatóak, így a tényleges 

kibocsátásról kaphatunk információt. 

 

Kulcsszavak: környezeti zaj, zajtérkép, zajmérés, zajcsökkentés 
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FOLYAMSZABÁLYOZÁS ÉS IPARI MÉRTÉKŰ BÁNYÁSZAT HATÁSAI A 

MAROS ALFÖLDI SZAKASZÁN 

 

Nagy Zoltán 

 

Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar 

6722 Szeged, Dugonics tér 13. E-mail: nz89@freemail.hu 

 

 

A hazai folyamszabályozások fő időszaka a 19. század második fele volt, manapság idehaza 

és a környező országokban is ritkaságnak számít a jelenkori vagy nagy hatású 

folyamszabályozás. Ez alól azonban Maros alsó folyásán találhatunk kivételeket, az 1950-es 

években számos folyókanyarulatot vágtak át meder és árvíz rendezés céljából, ezek az 

átvágások és következményeik pedig jól láthatóan nyomon követhetőek a számos intézmény 

által készített topográfiai felmérések térképein és a műholdfelvételeken. Emellett 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.  Az öt-hat évtizede 

megkezdődött szabályozási munkálatok és kavicsbányászat bizonyos helyeken több mint 

tízméteres medermélyülést, bevágódást okozott az alföldi szakaszon, a folyó alsó, részben 

magyar szakaszára pedig erőteljes bevágódást indított meg. 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, folyószabályozás, Maros, Magyarország, Románia, bevágódás, tisztavíz 

erózió, bányászat, ártér 
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KÖRNYEZETÁLLAPOT-ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER ADAPTÁCIÓJA ÉS 

KIPRÓBÁLÁSA A DENSO GYÁRTÓ MAGYARORSZÁG KFT-NÉL 

 

Németh József 

 

Pannon Egyetem, Mérnöki Kar 

8200 Veszprém, Móricz Zsigmond utca 8. E-mail: jozsef.nemeth.1988@gmil.com 
 

 

A munka célja egy romániai környezetállapot-értékelési módszer átültetése a magyarországi 

jogi környezetbe. Az alapmódszer egy algoritmust néhány lépéssel kiegészítve, a magyar 

nomenklatúrához igazítva és a hatályos jogszabályok határértékeit táblázatos formában az 

értékeléshez megfelelő formába hozva alkalmazza. 

A munka kitér az alapvető szakirodalmon túl a DENSO Gyártó Magyarország Kft., valamint 

a romániai módszer ismertetésére, illetve a gyártó szervezet eredményeinek kiértékelésére. 

Ezek kiegészítésére az eredmények gazdasági mutatókkal és a környezeti stratégiai tervvel 

kerülnek kiegészítésre. 

A felhasznált módszer a „komplex környezet szennyezési index meghatározása” (Brindusa 

Robu, 2005). A módszer alkalmazásához a hatályos jogszabályokból és engedélyekből a 

vizsgálati paraméterekre vonatkozó határértékek jegyzéke került elkészítésre. A klasszikus 

értelemben vett környezeti hatásvizsgálat – amely emissziós adatokkal dolgozik – itt nem állja 

meg a helyét, mivel a vizsgálati paraméterek immissziós értékek. Ezek felhasználásával a 

módszer a környezetminőségének befolyásolásáról ad képet.  

A környezeti elemek köre kiterjeszthető olyan alkotókra (például művi környezet, élővilág), 

amelyekre nincsenek megállapítva határértékek, ezért bevezetésre került az irányérték 

fogalma, ami egy általunk elérni kívánt érték az adott paraméter tekintetében.  

A munka új alkotók bevonására is kísérletet tesz, amelyek gazdasági és társadalmi 

paramétereket alkalmaznak, ezzel kiterjesztve a környezetminőség befolyásolás mértékét a 

gazdasági és szociális szempontokra is.  

 

Kulcsszavak: DENSO Gyártó Magyarország Kft., környezetállapot-értékelés, stratégia, 

emisszió 
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A KÍNAI ENERGIAPOLITIKA HATÁSA AZ ENERGIAPIACRA, KÜLÖNÖS 

TEKINTETTEL A MAGYARORSZÁGI VISZONYOKRA 

 

Durkó Emília 

 

Debreceni Egyetem, Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar 

4032 Debrecen, Böszörményi u.138. E-mail: durkoemilia@gmail.com 

 

 

Hazánk egyik jelentős problémája, hogy ipara jórészt olyan fosszilis energiahordozókon 

alapul, amelyekből nagymértékben behozatalra szorul. Az itthon felhasznált energia 

mindössze 35-40%-át vagyunk képesek országon belül előállítani, ami igen kedvezőtlen 

export-import mérleget eredményez. Az EU 2020-as stratégiája a megújuló energiákban rejlő 

lehetőségek fokozatos kihasználását irányelvként fogalmazta meg, melynek teljesítése 

egyrészt a környezetvédelmi szempontok gyakorlatban történő megvalósítása, másrészt a 

nagyfokú energia-függőség mérséklése szempontjából is lényeges. A világ legnagyobb 

fejlődő országát, Kínát egészen más mutatók jellemzik, mint Magyarországot, vagy az 

Európai Uniót. A hazánknál százszor nagyobb területű ország a világ leggyorsabb növekedési 

mutatóit produkálta az elmúlt évtizedben, különösen a világgazdasági válságot megelőzően. A 

GDP növekedési üteme több éven keresztül meghaladta a 10%-ot, amely világviszonylatban 

is egyedülálló jelenségnek mondható. Ez részben a túlzott iparosításnak köszönhető, ami 

napjainkra a természeti környezet radikális átalakulását eredményezte. Évente közel egy 

millió ember halálát okozza a szennyezett víz-és levegő, ráadásul a szintén 

környezetszennyezésnek tulajdonított születési rendellenességek aránya az elmúlt tíz évben 

40%-kal nőtt. Mivel Kína a világ egyik legnépesebb országa, gazdasági növekedésének 

természeti környezetre gyakorolt hatása súlyos globális kérdéssé vált. Másrészről a 

legnagyobb energiafogyasztó is, ezért a globális nyersanyag-és energiapiacokra gyakorolt 

hatását hazánk is érezni fogja. Az energiaellátás terén növekvő nyomás nehezedik Kínára, 

hiszen nemcsak, hogy nő a kereslet, de az energiaforrásokért való nemzetközi verseny is 

fokozódik. A fejlődő Kína a legnagyobb szénfelhasználó és –fogyasztó is – átlagosan hetente 

két új szénerőművet adnak át –, melynek importja mellett olaj-és földgáz szükséglete is 

növekedni fog. Az ázsiai ország méltán egyre jelentősebb szereplője lesz a nemzetközi 

piacnak, ami a termékek világpiaci árára és a beszerzési források, ellátottság körüli 

viszonyokra is hatással lehet. Előadásom kulcskérdése, hogy az elmúlt évek sokat emlegetett 

kőolaj világpiaci árai hogyan befolyásolják egy nemzet külkereskedelmi mutatóit, elsősorban 

az energia árainak alakulását. Górcső alá veszem, milyen tényezők idézik elő a világ GDP-

jének változását, és milyen összefüggés vélelmezhető a világ GDP-jének alakulása és egy 

eléggé nagy, jelentős gazdaság, mint Kína termelése között, vagy éppen fordítva: a kínai 

energiatermelés-és felhasználás tükröződik-e a GDP értékeiben. Ezek közös mozgása, 

változása végső soron hogyan módosíthatja a fogyasztói árakat egy olyan ország, mint 

Magyarország esetében, amelynek gyakorlatilag nincs beleszólása a világpiaci folyamatokba, 

hanem többnyire elszenvedője annak. Ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre választ lehessen adni, 

alapos és átfogó vizsgálat szükséges, egyrészt a kínai gazdaság alakulásáról, másrészt a GDP 

és az azt befolyásoló tényezők fajsúlyától, illetve nem utolsó sorban az itthon 

rendelkezésünkre álló energiaforrások nagyságáról is, amelyek lehetőséget adnak arra, még ha 

kismértékben is, hogy ne csak elszenvedői legyünk az energiapiacon történtetnek, hanem 

lehetőségünk legyen függetleníteni magunkat ezektől a folyamatoktól. Már amennyire ez 

lehetséges.  
 

Kulcsszavak: világpiaci árak begyűrűzése, energia-szabályozási rendszerek, megújuló 

energia 
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MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ÉS AZ ENERGIARENDSZER –  

HOGYAN NEM LEHET ÉS HOGYAN LEHET INTEGRÁLNI A MEGÚJULÓKAT? 

 

Sáfián Fanni 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar 

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. E-mail: safian.fanni@gmail.com 

 

 

Ha hosszú távon biztosítani akarjuk az ország környezetbarát, biztonságos és gazdaságos 

energiaellátását, minél hamarabb a fenntartható energiarendszer kiépítése felé kell 

elmozdulnunk. Ennek három legfontosabb eszköze az energiatakarékosság fokozása, az 

energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások egyre szélesebb körű 

alkalmazása. 

A technológiai váltás – azaz a fosszilis alapú technológiák kiváltása megújuló alapú 

technológiákkal – már javában zajló folyamat, amely hazánkban azonban a szomszédos 

országokhoz képest is feltűnően lassú. Ennek oka többek között a különböző technológiákhoz 

kapcsolódó érdekcsoportok harca, ahol a fosszilis érdekeltségek egyelőre nyerésre állnak a 

politikai támogatottság hiányában még gazdaságilag gyenge „zöldiparhoz” képest. 

A megújulók elterjedésének sokkal gyakorlatiasabb gátja azonban az energiarendszerbe 

integrálásuk problémájából fakad. Ennek megértéséhez először a jelenlegi hazai 

energiarendszer, valamint a rendszerirányítás lényegi működését szükséges áttekinteni. A 

rendszerirányítás fő feladata a villamosenergia-igények folyamatos ellátása úgy, hogy a 

termelést minden pillanatban a fogyasztás mennyiségéhez igazítja, hogy az áram frekvenciája 

(50 Hz) minimális eltérés mellett szinte állandó legyen. Ehhez a rendszerirányításnak a 

jelenlegi gyakorlat szerint menetrendtartó- és csúcserőművek állnak rendelkezésére, melyek 

termelését igény szerint szabályozhatja – ezt a megújuló energiaforrások többségénél azonban 

nem teheti meg, így ezen források arányának növelését a villamosenergia-rendszer 

stabilitásának érdekében nem támogatja. 

A hosszú távú megoldást a rugalmas energiarendszer jelentheti, amely a nemzetközi kutatások 

szerint akár 100% megújuló alapú gazdaság kiépítését is lehetővé teszi. Ez az energiarendszer 

működésének logikáját tekintve alapjaiban tér el a jelenlegi hazai gyakorlattól. Jellemzői a 

decentralizált, helyi erőforrásokon alapuló energiatermelés, a lakossági tulajdonban lévő 

termelőegységek döntő aránya, a felhasznált erőforrások és technológiák diverzitása, de 

legfőképpen az energiarendszer aktív, szabályozható szereplőinek kimagasló aránya – szinte 

mindenki ide tartozik az időjárásfüggő termelőkön kívül. Az energiatermelés így nem a 

fogyasztáshoz igazodik, hanem a megtermelt energia minél szélesebb körű felhasználását, 

átalakítását, tárolását célozza meg, melyhez már ma is számtalan technológia áll 

rendelkezésre. 

A megújulókkal való áramtermelés egyik komoly hátulütője azonban a villamosenergia-

többlettermelés (EEP), amely nagy mennyiségű megújuló termelés mellett akár a rendszer 

stabilitását veszélyeztető, kezelhetetlen méreteket is elérheti (CEEP). Ennek minimalizálására 

fejlesztettek ki különböző megoldási lehetőségeket – technológia-kapcsolásokat, szabályozási 

módszereket – dán kutatók, melyekkel a szimulációk szerint hatékonyan csökkenthető az éves 

villamosenergia-többlettermelés, különösen az időjárásfüggő szélenergia magas részaránya 

esetében. 

 

Kulcsszavak: megújuló energiaforrások, rugalmas energiarendszer, megújulók integrálása, 

technológiai váltás, rendszerszabályozás, villamosenergia-többlettermelés 
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A ZÖLDSÉGELLÁTÁSI LÁNCOK FÓKUSZÁBAN A KÖRNYEZETVÉDELEM 

 

Szabó Anett Krisztina 

 

Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. E-mail: szabo.anett.krisztina@gtk.szie.hu 

 

 

A zöldségellátási lánc vizsgálatának fontosságát indokolja, hogy a napi élelmiszerbiztosítás 

problémái a XXI. században egyre inkább fokozódnak világszerte. A fenntarthatóság 

(természeti, gazdasági és társadalmi) alappillérei megdőlni látszanak, ennek megfelelően a 

gazdasági elméletekben is egyre inkább előtérbe kerülnek a környezetvédelmi alapokkal 

rendelkező problémafelvetések és megoldások. A tételek függőségi viszonya miatt, a 

vizsgálat során nem lehet eltekinteni annak a társadalmi megvalósíthatóságától sem (ezt egy 

2012-es Dél-alföldi Régióban végzett primer kutatás eredményeinek vizsgálata biztosítja). 

Jelen kutatás olyan referenciamodellt kíván ismertetni elsősorban a zöldségellátással 

kapcsolatban, mely igyekszik átfogni azokat a gazdasági és logisztikai megoldásokat, 

melyekkel hosszú távon elsősorban ökológiai (például szén-dioxid kibocsátás szerint) illetve 

ökonómiai és társadalmi szempontból is fenntartható a teljes ellátási lánc. 

A vizsgálat középpontjában egy olyan ellátási lánc kerül bemutatásra, melynek alapja a 

végtelen növekedés megvalósíthatatlansága és az új illetve tradicionális értékek (a környezet, 

a munka tisztelete, a természeti erőforrások értékként való kezelése) térnyerésének 

szükségessége. 

Jelenleg a globalizációs tendenciáknak megfelelő országokon átívelő ellátási láncok 

dominálnak, azonban felmerül a kérdés, hogy miért nem hazai termesztésű zöldségekkel 

találkozunk a piacok, boltok polcain? Megoldható-e a helyi szükségletek kielégítése 

regionális ellátási láncokkal? Milyen környezetvédelmi, gazdasági illetve társadalmi 

lehetőségek maradnak kiaknázatlanul a jelenlegi láncok alkalmazásával? 

 

Kulcsszavak: fenntarthatóság, nemnövekedés, regionális zöldségellátási lánc, Dél-alföldi 

Régió 
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Az agrártermelés csak akkor lehet hosszútávon versenyképes, ha a gazdálkodás 

környezetterhelése csökken, megfelelve a fenntarthatóság követelményeinek. Ennek egyik 

eszköze lehet a mezőgazdaságban a precíziós növénytermelés. A precíziós növénytermelés 

elsődleges céljai a jövedelmezőség növelése, a fenntarthatóság megvalósítása, termés 

minőségének javítása, hatékony növényvédelem, erőforrások (víz, talaj stb.) színvonalának 

fenntartása. Minél jobban tudjuk irányítani, szabályozni a táblafoltok szintjén a szántóföldi 

műveleteket annál jobban növekszik a precíziós növénytermelés jövedelmezősége. Ehhez 

azonban ismernünk kell a rendelkezésünkre álló információk megbízhatóságát, tudni kell, 

hogy mire használhatók ezek az információk, mennyi pénzbe és időbe kerül az információk 

előállítása és a döntéshozatal.  

A precíziós technológiával irányított agronómiai kezelések annál hatékonyabbak minél 

inkább lokálisan illeszkednek a környezeti tényezőkhöz. A precíziós növénytermelés révén az 

úgynevezett menedzsment zónánként, külön-külön racionalizálható a kijutott inputok 

mennyisége. A menedzsment zónák, vagyis a legkisebb kezelési egységek meghatározásának 

alapja a helyi viszonyok (talaj fizikai és kémiai tulajdonságai, talaj termelékenység, gyomok 

és kártevők előfordulása) ismerete. A precíziós növénytermelés alkalmazása során többlet-

ráfordítást jelent a szükséges eszközök beszerzése, működtetése, de emellett ugyanakkor 

számolni kell bizonyos hozamnövekedéssel és az anyagköltségek csökkenésével 

(növényvédőszer, műtrágya, vetőmag).  

Jelen tanulmányban a gazdák precíziós növénytermeléssel kapcsolatos gyakorlati, illetve 

elméleti ismereteit kívántam feltárni. Ezen vizsgálatok elvégzéséhez a strukturált interjús 

felmérés során keletkezett 72 gazdaságból származó minta állt rendelkezésemre. Az interjúim 

alanyai között voltak olyan gazdálkodók, akik már évek óta használják a technológiát, 

olyanok, akik a közeljövőben szeretnék bevezetni, illetve olyanok is, akik már hallottak róla, 

de nem tervezik annak alkalmazását. A vizsgálatban szereplő minden gazda foglalkozik 

növénytermeléssel (vagy növénytermelő gazdaság vagy pedig vegyes gazdaság formájában). 

A vizsgált minta alacsony elemszáma miatt a kapott eredményeket nem tekintem, nem is 

tekinthetem sem országosan, sem regionális szinten reprezentatívnak. Azonban a vizsgálat 

során kapott eredmények segíthetnek a precíziós gazdálkodás elterjedésével kapcsolatos 

további kutatási irányok feltárásában, kibontásában valamint támpontot nyújthatnak a 

precíziós technológián belüli fejlesztendő, népszerűsítendő területek meghatározásához. 

Továbbá strukturált interjús vizsgálat segítségével vizsgáltam, hogy van-e eltérés a precíziós 

növénytermelést alkalmazó gazdálkodók technológiával kapcsolatos ismeretei és a precíziós 

növénytermelést nem folytató gazdálkodók erre vonatkozó ismeretei között. Mindkét 

gazdálkodói csoport kismértékű változásokat tulajdonított a precíziós növénytermelésnek a 

konvencionális technológiához képest. 

 

Kulcsszavak: kemikália felhasználás csökkenése, környezetterhelés, fenntarthatóság 
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A természettudományos nevelés, oktatás és ismeretterjesztés ma már vitathatatlanul szerves 

tartozéka a környezet- és természetvédelem ügyének, lévén, hogy nemcsak az abban aktívan 

tevékenykedők természetszemlélete, viselkedésmódjai határozzák meg alapvetően a 

különböző természetvédelmi programok kimenetelét, hanem a széleskörű társadalom 

hozzáállása, felelősségérzete és elfogadó-képessége is befolyásolja a célok elérésének 

sikerességét. A szociálpszichológiai szempontból igen komplex – s talán emiatt nehezen 

megfogható – problémakör kezelése azonban a környezeti attitűdök monitoringján keresztül 

hatékonyan is érvényre juttatható. Utóbbihoz olyan kutatási módszerek kidolgozására és aktív 

használatára van szükség, amelyek közvetlen kapcsolódási pontokat találnak a tudás és 

beállítódás (valamint a megjósolható cselekvés kimenetele) között – így képessé válhatunk 

nemcsak feltérképezni, de hasznosítani is a környezeti tudáshálókat. Az attitűdnek három jól 

meghatározható - és egymástól elkülönülő - komponensét ismerjük: a kognitív, az affektív és 

a viselkedési készenlét (konatív) összetevőket. A vélekedéseket (kognitív elem) és a 

viselkedési intenciókat (konatív elem) leginkább úgy kell tekintenünk, mint az attitűd 

meghatározóit vagy következményeit: ezek a változók lényegében független jelenségek, nem 

az attitűdök részei, azonban mégis szoros kapcsolatban állnak vele; ráadásul annak 

indikátorául szolgálnak, így – kutatásmódszertani szempontból - az attitűdvizsgálatok 

elengedhetetlen részei. A kifejezetten emocionális hátterű (s azok túlsúlyát tartalmazó) 

viselkedésmódokat vizsgáló kérdések - így például a „szeretetre méltóság”, valamely rendszer 

vagy élőlény „értelmének”, „értékének” felvetése - esetén elvileg elképzelhető, hogy a negatív 

viszonyulás ellenére a megkérdezett magas szintű környezeti műveltséggel rendelkezik. A 

tudományos tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a kognitív és emocionális elemek 

elválaszthatatlanok egymástól, hiszen ez egy értékelő beállítódás, amelyet összetétele és 

komplexitása határozottan elválasztja a vélekedéstől vagy tudástól - amelyek csupán kognitív 

természetűek (így a természettudományos szemléletnek is szerves része kell, hogy legyen az 

érzelmi beállítódás adekvát irányultsága és szintje). S ahogyan a műveltség és a környezeti 

attitűdök között összefüggés mutatkozik, ugyanúgy feltételezhető korreláció az 

antropocentrizmus (szintje) és a műveltség (szintje) között is. A felsőoktatásban tanuló 

környezet- és természetvédelmi képzések hallgatóinak körében végzett attitűdvizsgálatok 

során szembesülni kellett azzal is, hogy a (közoktatásból „hátra maradt”) sztereotípiák 

jelentősen befolyásolták az egyes természettudományos kérdések megválaszolását – ez pedig 

végső soron kihatással volt a tanulók környezeti gondolkodására is. A műveltségnek így 

továbbra is fontos szerep jut a szélsőséges környezeti gondolkodás megváltoztatásának 

ügyében, ami viszont – visszacsatolásszerűen – a környezeti ügyekben aktív döntéshozók 

példamutató magatartásán keresztül éri el a széleskörű társadalmat, így osztva szét a 

környezeti felelősséget. 

 

Kulcsszavak: természettudományos műveltség és szemlélet, közoktatás hagyatéka, 

környezeti attitűdök, sztereotípiák, antropocentrizmus 
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Hallgatóként is csodálattal figyelem azokat az innovatív oktatóimat, akik a környezettudatos 

gondolkodást nem a megszokott módon, hanem új ötletekkel formálják. Valamennyi 

szakirodalom egyetért abban, hogy a fenntarthatóságra nevelés alapjait fiatal korban kell 

lerakni. Ezen módszerek tárháza kimeríthetetlen. Iskolai keretek között lehetőség van 

szakkörök indítására, a tantárgyak közötti integrálásra, illetve ennek a sajátos 

gondolkodásmódnak az iskolán kívüli helyszíneken, önálló intézménybe történő bevezetésére, 

például erdei iskolák, múzeumok, állatkertek formájában.   

Az általam bemutatni kívánt módszer, az Alu-go
®
, mint családunk szabadalma, hatalmas 

segítséget nyújt az élményszerű oktatás, a környezettudatos gondolkodás kialakításában, 

minden korosztály számára. 

A módszer alapjait egy egyszerű lemezrögzítési technika adja, amelynek alapanyagaként a 

funkcióját vesztett alumínium italosdobozok szolgálnak. Az alumíniumdoboz, mint 

alapanyag, tökéletesen betölti funkcióját, hiszen a fala ugyanolyan vékony, mint az emberi 

hajszál, valamint ollóval könnyen és balesetmentesen megmunkálható, lévén puhafém. A 

fogónak köszönhetően pedig egyszerűen és pillanatok alatt rögzíthető mindenféle egyéb 

segédanyag (ragasztó) nélkül. A módszer jól szemlélteti, hogy milyen könnyen és 

sokoldalúan felhasználható ez a természetben csaknem 100 év alatt lebomló hulladék. Ennek 

segítségével könnyedén készíthetünk egyszerű játékokat (repülő) vagy a kertben is 

használható madáretetőt, hőkollektort és napelemes zseblámpát. A tárgyak tervrajzainak 

tantervhez való kapcsolása pedig lehetővé teszi környezettudatos gondolkodás tantárgyba 

történő integrálását, valamint a tantárgyköziséget. 

A számos iskolai bemutatón túl, sok más rendezvényen is ismertettük a módszert. Ilyen 

rendezvények voltak az ÖKOExpo, az ÖKOIndusztria, a Sziget fesztivál Civil sziget 

programja. Ezen meghívások sűrűsödése tette szükségessé munkánk szervezettebb 

összefogását. Ennek eredményeképpen 2011-ben megalapítottuk a Kreatív Zöld 

Környezetvédők Közhasznú Egyesületét, amelyen keresztül így már önállóan is szervezzük 

programjainkat.  

 

Kulcsszavak: környezettudatos gondolkodás, Alu-go
®
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A tűzelhalás betegséget az Erwinia amylovora (Burr.) Winslow et al. (1920) nevű baktérium 

okozza, mely hazánkban karantén kórokozó. A tűzelhalás betegség az almatermésűek egyik 

legmeghatározóbb növényvédelmi problémája. A majdnem 200 éve ismert betegség, mind a 

mai napig problémákat vet fel, elsősorban az ellene való védekezés tekintetében. A kémiai 

védekezés – az antibiotikumok hiányában – nem megoldott. Ennek ellenére eseti engedéllyel 

még felhasználható a kasugamicin hatóanyagú Kasumin 2L. A növényvédőszeres védekezés 

során egyéb hatóanyagok (réz, fosetil-Al) is kikerülnek nagy mennyiségben, amelyek 

környezetterhelést jelenthetnek. Az elmúlt években egyre szélesebb körben kelti fel a 

termelők és kutatók érdeklődését a biológiai növényvédelem. Ennek egyik lehetséges 

eszközei a bakteriofágok, a baktériumok vírus eredetű parazitái. 

A Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karának Növénykórtani Tanszékén 

végzett kutatásaink során célunk volt megvizsgálni négy különböző bakteriofág hatását 31 

különböző E. amylovora izolátumra laboratóriumi körülmények között. A fág érzékenység 

meghatározására a dupla agarlemez módszert használtuk. A felső agar réteg megdermedése 

után a táptalajok felületére cseppentettük a fágokat (10 µl, 10
6
 PFU/ml). A Petri-csészéket 26 

ºC-on 24 órán át inkubáltuk. Az eredmények kiértékelését a plakk morfológia (tiszta plakk, 

homályos plakk, nincs plakk) alapján végeztük, vizuálisan. A fágok közül azt tekintjük a 

leghatékonyabbnak, amelyik a legtöbb tesztbaktérium rétegén teljesen tiszta plakkot képez, 

tehát a vizsgálati területen az összes baktérium sejtet képes lizálni.  

Megállapítottuk, hogy a hazai fág izolátumok képesek visszaszorítani különböző 

gazdanövényekről származó E. amylovora izolátumokat táptalajon. Szabadföldi kísérletek 

során fágok kombinációjának kijuttatását javasoljuk. Önmagában a fágterápia sem jelenthet 

megoldást a kórokozó ellen, de kiegészítve az engedélyezett szerekkel és agrotechnikai 

módszerekkel hatékony védekezési eljárás lehet, csökkentve a környezetre káros anyagok 

kijuttatását. Egyéb oldalról megvilágítva is környezetbarátnak tekinthető ez a módszer, hiszen 

a fágok specifikusak, így más élőlényre és emberi szervezetre nem jelentenek veszélyt, 

gazdaszervezet hiányában elpusztulnak, a kijuttatott szernek élelmezés-egészségügyi 

várakozási ideje nincs. 

 

A projektet a TÁMOP – 4.2.1./B-09/1-KMR-2010-0005, a TÁMOP- 4.2.2./B-10/1-2010-

0023 és az OTKA-PD 75280 pályázatok támogatták. 

Kulcsszavak: környezetbarát növényvédelem, biológiai növényvédelem, Erwinia amylovora, 

tűzelhalás, bakteriofágok 
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A globális gazdaság és társadalom, a túlnépesedés, a fogyasztási és életszínvonalbeli 

szakadék mélyülése, valamint a mindezek eredményeként létrejövő környezetszennyezés (és 

ennek ellentmondásai, egyenlőtlenségei) tudatos cselekvést követelnek meg minden 

gazdasági szereplőtől. Annak ellenére, hogy az Európai Unió számos, nemzetekre és 

vállalatokra irányuló szabályt és iránymutatást alkot, a lakosság szerepvállalása egyre 

nagyobb hangsúlyt kap a környezetvédelemben. Azon túl, hogy az egyén tevékenysége, és 

ezáltal a környezetre gyakorolt hatás jogi és gazdasági érdekeken alapulva is befolyásolható, 

kívánatossá mégis a személyes, belső motiváció megteremtése vált.  

Ennek a munkának a célja, hogy rövid áttekintést nyújtson egy fontos „tényező”, a lakosság 

véleményéről a környezetvédelem megítélését illetően, amely jelentősen befolyásolhatja a 

döntéshozók törekvéseinek, a társadalom egészét érintő kiadások hasznosulásának 

sikerességét. 

A környezettudatos magatartás a hétköznapok kifejezésévé vált. A „zöld gondolkodás” 

alapvetően meghatározhatja a hétköznapi (háztartási) életvitelt, automatikussá teszi a 

szelektív hulladékgyűjtést, a csomagolóanyagok pazarlásának elkerülését, végeredményben a 

lakókörnyezet minőségének javítását. 

Jelen munka egy 2011-ben kor, nem és a települések nagysága szerint reprezentatív országos, 

valamint 2012-ben megismételt (nem reprezentatív) kutatás eredményeit mutatja be. A 

kutatás célja a környezettudat dimenziói közül az attitűd, a cselekvési hajlandóság és a 

tényleges cselekvés vizsgálata volt. 
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Poszteremen a barlangkutatók körében mindeddig mostohán kezelt Vértes barlangjai közül az 

ezredfordulón felfedezett Vértessomlói-barlangnak a bemutatására vállalkoztam. Általános 

jellemzése mellett igyekeztem kitérni a barlang természeti értékeinek az áttekintésére is. 

A mintegy 120 méter hosszú és 36 méter mély barlang méretei, korróziós formakincse és 

egyedülálló barit kiválásai miatt 2001 óta fokozottan védett. 2000 és 2004 között megtörtént a 

barlang vázlatos felmérése, szórványos klímamérésekre és denevérszámlálásokra is sor került, 

valamint elkészült a barlang fotódokumentációja. 

Terepi vizsgálataim 2012 márciusától szeptemberig tartottak. 

A talajvizsgálatok során kimutattuk, hogy a barlang felszínén a rendzina és a köves-sziklás 

váztalajok a jellemzőek, tágabb környezetében pedig lejtőhordalék és barna erdőtalajok is 

előfordulnak. 

A barlangban gyűjtött ásványok kalcitként, limonitként és baritként lettek azonosítva, utóbbin 

fluidzárvány vizsgálatot is végeztünk keletkezési hőmérsékletének megállapítása céljából. 

A klímamérések során a barlang hőmérséklete 10,4 - 10,5
o
C, a páratartalma 82-86% között 

mozgott. 

A barlangban gyűjtött vízminta elemzéséből kiderült, hogy az ott található vizek kiváló 

minőségűek, bármilyen felszíni vagy felszín alatti szennyezéstől nem terheltek. 

Ezt támasztja alá az is, hogy a barlang egyik pocsolyájában egy ugróvillás faj példányait 

fedeztük fel nemrégiben. Ezek azonosítása még jelenleg is folyik szakértő bevonásával. 

A havi rendszerességgel történő denevérszámlálás adataiból kimutattam, hogy a barlang 

denevérlátogatottsága az évek során tovább nőtt, a Vértessomlói-barlang a felfedezését követő 

10 év alatt a Vértes legnagyobb denevér-látogatottságú barlangjává vált. Termei továbbra is 

jelentős nyári és alkalmi téli szálláshelyként funkcionálnak az állatok számára. A fajok közül 

a kis patkósdenevér dominált, új, a barlangban eddig nem látott fajként a vízi denevér került 

leírásra. 

Vizsgálataim lezárulása után a továbbiakban is fontosnak tartom a barlangban a folyamatos 

klimatológiai méréseket és denevérszámlálásokat, valamint a barlang genetikájának további 

tanulmányozását. A terepi vizsgálatok során észlelt állapotromlás miatt indokoltnak tartom a 

barlang látogatásának korlátozását, felkeresni a jövőben is csak kizárólag meghatározott 

kutatási célból lehessen. 
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Őshonos galambfajtáink felbecsülhetetlen értéket jelentenek. Több évtizedes, évszázados 

tenyésztői munka eredményeként jöttek létre. „Élő műalkotásokként” tanúbizonyságai 

elődeink jó ízlésének és magas szintű szakmai tudásának. Világszerte Magyarország 

nagykövetei, nemzeti identitásunk megtestesítői is. Magas genetikai értéket képviselnek és 

kulturális örökségünk részei. Eltűnésükkel pótolhatatlan veszteség érné a magyar nemzetet. 

Emellett fontos szerepet tölthetnek be a természetvédelmet középpontba állító jövő 

kialakításában a társadalmi szemlélet formálásával. Napjainkban az emberek többsége 

számára egyre kevesebb lehetőség nyílik a természettel való találkozásra, ezért megnőtt a 

háziasított állatok szerepe az ember és természet közötti kapcsolat fenntartásában. A 

galambtartás felelősségteljes és előrelátó gondolkodásra, az élővilág tiszteletére tanít. Ezen 

emberi tulajdonságok nélkül elképzelhetetlen a természetvédelem. Azonban a közvetlen 

kapcsolatot jelentő galambtartás nem az egyetlen lehetőség az ismeretterjesztésre. 

Magyarországon évről-évre emberek tízezrei látogatják a galambkiállításokat, így széles 

körben nyílik lehetőség a szemléletformálásra, ezen keresztül a természetvédelem ügyének 

szolgálatára. Ehhez a munkához őseink kiváló alapanyagot hagytak ránk, amit kötelességünk 

kihasználni és átörökíteni a következő generációk számára. A magyar galambfajták helyzete 

nem egységes, állományaik eltérő mértékben veszélyeztettettek. Jelenleg azonban nem létezik 

olyan kezdeményezés, ami segítene megnevezni és figyelemmel kísérni a 

legveszélyeztetettebb fajtákat, megjelölni a veszélyforrásokat és elhárítani azokat. Fő 

célkitűzésem, hogy egységes szemlélet alapján felmérjem az őshonos magyar fajták helyzetét 

és ajánlásokat tegyek a védelmüket segítő intézkedések megvalósítására. Ezen célok 

eléréséhez egy többváltozós értékelési rendszert állítok fel. A változók értékelésével 

veszélyeztetettségi kategóriákba sorolom a fajtákat. Fontos kihangsúlyoznom, hogy egyes 

változók esetében jelenleg csak hiányos adatok léteznek, ezért az eredmények nem 

tekinthetőek teljesen véglegesnek. A védelemhez kötődő ajánlások megfogalmazásánál 

figyelembe veszem a már működő intézkedéseket és az eddig kiaknázatlan lehetőségeket.  
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Napjainkban benzint vagy gázolajat tankolni a benzinkutaknál az autóba egy természetes 

folyamat. Pedig nagy szükség lesz hamarosan az alternatív üzemanyagokra is. Egyre 

erősebben jelenik meg a hétköznapjainkban a kőolajszükséglet-elégségességgel kapcsolatos 

aggodalmak. A kőolaj felhasználás egyre inkább növekszik. Jelenleg az USA-ban a 

legnagyobb az üzemanyag felhasználás, de Kína is egyre többet használ a világ 

kőolajkészletéből. Az igények kielégítése a termelés folyamatos növelését vonja maga után, 

amit természetesen nem lehet a végletekig növelni.  

Elemzők szerint az olajválság folyamata elkezdődött, ami hétről hétre érezteti hatását az 

üzemanyagárak ingadozásán és az ezen keresztül a mindennapi élet is drágább lett és lesz. Az 

egyik alternatív megoldás az etanol lehet. Az etanol energiatartalma alacsonyabb, ami a 

járművek fogyasztásának növekedéséhez vezethet, de kezelése könnyebb más alternatív 

üzemanyagokkal szemben, mivel folyékony. Előnye még, hogy nem növeli a légkörbe jutó 

nettó szén-dioxid-kibocsátást (70 %-kal alacsonyabb a hagyományos üzemanyagokénál). A 

jelenlegi Otto-motoros autókba benzin-etanol keverék használható, az etanol 20-22%-ban 

keverhető a benzinbe. Magyarországon 2007 eleje óta szabványos E85 üzemanyag keverék 

85% bioetanolt és 15% benzint tartalmaz. Ezt az üzemanyagot hagyományos Otto-motoros 

autókban nem lehet felhasználni, de ma már szinte az összes nagyobb autógyár kínálatában 

megtalálhatóak a tiszta benzin és az E85 befogadására is egyaránt alkalmas motorok.  

A bioetanol káros „mellékhatásai”: A bioüzemanyagok jelenlegi és jövőbeli támogatása 

valószínűleg felgyorsítaná a vetőmaggal bevetett területek méretét főleg Latin-Amerikában és 

Ázsiában. Ez jelentős és aligha visszafordítható környezeti károk kockázatát hordozza. Ez a 

megállapítás nem új, a környezetvédők jó ideje próbálják eljuttatni a politikusok fülébe. 

A bioetanol-üzlet ellenzői azt állítják, az üzemanyaggyártás céljára termesztett növények az 

élelmezésre szánt növényekkel versenyeznek a föld használatában. Ezért a farmerek olyan 

területekre terjeszkednek, amelyek korábban természetes élőhelyek voltak. Ez azt jelenti, 

hogy gyakran az őserdők felégetésével és kivágásával teszik hozzáférhetővé a bioetanol-

növények számára az új földeket. Ezzel persze hatalmas mennyiségben juttatnak 

üvegházgázokat a légkörbe. Vagyis a bioetanol gyártás már a kezdőponton elveszti minden 

jótékony környezeti hatását. Ha az európai bioüzemanyagoknak csak 2,4%-a származik olyan 

területekről, mint Indonézia (őserdők kárára létesített) pálmaolaj-ültetvényei, az gyakorlatilag 

hatástalanítja a bioetanol mindennemű környezetkímélő erényeit. 

Tovább bonyolítja a kérdést, hogy a gazdák nem kizárólag termőföld-bővítéssel elégítik ki a 

piac megnövekedett igényeit: gyakran műtrágyával, öntözéssel, gyomirtó szerekkel növelik a 

termésátlagot, ezek viszont erodálják a földet. Lehet, hogy a bioetanol nem a legjobb 

megoldás, ha az első generációs üzemanyag előállítást vesszük számításba. Jobb megoldás 

lehet, a második generációs üzemanyagok előállítása, cellulóz tartalmú növények 

felhasználásával. 
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A kockásliliom (Fritillaria meleagris L.) élőhelyének és a bennük elfoglalt ökológiai 

szerepének megismerése szolgálhat alapul e védett faj megőrzéséhez és populációinak 

fenntartásához. A kockásliliom élőhelyeinek társulástani felvételezése beregi réteken, 

csereháti réteken, Zala megyében ligeterdő állományokban történt. A faj élőhely-

preferenciájának megállapításához társulásképesség-becslést végeztünk a különböző 

élőhelyeken. A történeti térképek és a Soó Rezső Herbárium adatait is összevetettük saját 

tapasztalatainkkal. A Fritillaria meleagris élőhelye elsődlegesen ligeterdőkben volt, utóbbiak 

letermelésével az irtásréteken maradtak meg erős populációi, ahol megtalálják fiziológiai 

optimumukat. Ezért a kockásliliomos rétek mindig ligeterdők közelségében jelennek meg. 

Keményfás ligeterdőkben a kockásliliom szálanként fordul elő. A bejárt Tisza-menti puhafás 

ligeterdőkben nem találkoztunk a fajjal, a kockásliliom a huzamosabb vízborítást nem tűri. A 

vizsgált nedves réteken tömeges volt. Erdőszegélyi populációi voltak a legnagyobb 

tőszámúak. A gyertyános-tölgyesek nem tipikus kockásliliom-élőhelyek, de van példa arra, 

hogy állományaikban előfordul kockásliliom. 
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A lappantyú (Caprimulgus europaeus) magyarországi állománya stabil, európai állománya 

folyamatosan csökken. Hazai státusza védett, valamint közösségi jelentőségű faj. Rejtett 

éjszakai életmódja miatt szinte kizárólag terepi megfigyeléseink voltak a fajról. 

Vizsgálataimat a Kiskunsági Nemzeti Park területén végzem 2010 óta, a Kolon-tavi 

Madárvárta munkatársaival. 230 hektáros mintaterületem a Kolon-tavi törzsterületen 

helyezkedik el, ahol jelen van a lappantyúk természetes élőhelye, a nyáras-borókás társulás, 

valamint az 1950-60-as években mesterségesen kialakított, telepített fenyőerdő is. A táj 

megváltozásának jelentős hatása volt az itt előforduló fajok elterjedésére. 

A hím madarak akusztikus felmérését 2011-ben és 2012-ben végeztem, majd a felvett 55 pont 

– és ehhez további 55 véletlenszerű elhelyezkedésű kontrollpont – körüli növényzetet mértem 

fel egy 25 méter sugarú körben. Ezekben a körökben vizsgáltam az erdősültséget (m
2
), foltok 

méretét (m
2
) és a szegélyek hosszát (m), valamint a foltméretek és a szegélyhosszok együttes 

hatását. A felvett adatok feldolgozását a digitalizált élőhely-térkép segítette. A kontroll és 

minta pontok eloszlásának összehasonlítására Chi
2
 homogenitás vizsgálatot alkalmaztam. Az 

egyes területek használatának értékelését Bonferroni Z-teszttel kiegészített Ivlev-féle élőhely-

preferencia index alapján állapítottam meg. 

Adataink feldolgozása során már több olyan jelentős megfigyelést tettünk, amit eddigi 

vizsgálatok nem mutattak ki: például a lappantyú élőhelyválasztását jelentősen befolyásolja a 

fásszárú vegetáció területi kiterjedése és szerkezete. Már az elmúlt két év vizsgálataiból is jól 

látszik, hogy a fásszárú vegetáció szerkezete folyamatosan változik, ami jelentősen hat a 

lappantyúk territórium választására. 

Reményeim szerint a hosszútávú és földrajzilag egyre kiterjedtebb vizsgálat segít hozzájárulni 

a faj alaposabb megismeréséhez és hazai védelmének megalapozásához. Célom, hogy ezekkel 

a vizsgálatokkal elősegítsem a faj fennmaradását. 
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A megporzás – az egyik legfontosabb ökoszisztéma szolgáltatás – nagy szerepet kap a 

természetközeli területeken és a mezőgazdasági művelés alatt álló területeken is. Sok kutatás 

igazolja, hogy az intenzív gazdálkodás alatt álló területek nem szolgáltatnak megfelelő 

életkörülményeket a megporzók számára. A méhek a legjobban specializálódott megporzó 

rovarok, és napjainkban sokat hallani pusztulásukról, eltűnésükről. Ez megporzási „krízishez” 

vezethet, ami természeti és gazdasági veszteségeket eredményezhet. Az intenzív agrártáj nem 

kínál megfelelő táplálékot a megporzók számára sem mennyiségben, sem változatosságban, 

és nem kínál megfelelő fészkelőhelyet sem. Az Európai Unió új agrárpolitikája – ezzel 

szemben – támogatási rendszerében nagy hangsúlyt fektet a biodiverzitási célkitűzésekre. 

Fontos lenne a megporzó szervezetek biodiverzitásának fenntartása érdekében új eljárások 

szélesebb körű bevezetése a mezőgazdasági gyakorlatban. Ilyen új eljárás lehet a méheket 

vonzó szántóföldi szegélyek létrehozása. A 2011-es évben a korábbiakhoz hasonlóan hoztunk 

létre szántóföldi szegélyeket, amelyek olyan virágos növényekben, főként pillangósokban 

gazdagok, amelyek a méhek, poszméhek számára kedvezőek és szívesen látogatják. Többféle 

vetett parcella került kialakításra, új és felülvetett. A korábbi 2009-es és 2010-es vetésű 

parcellákon is folytatódott a felvételezés. A különbség a virágdenzitásban, virágborítottságban 

volt. A korábban vetett parcellák virágborítottsága nagyobb volt. Az új parcellák egy része 

kiszáradt vagy elgyomosodott, de számos helyen szépen beindult, bár szegényesebb 

virágborítottsággal. A korábbi csapdázások eredményeként megfigyelhető volt, hogy a nagy 

virágdenzitású vetett parcellák nagy egyed- és fajszámban vonzzák a poszméheket. Ez a 

tendencia most is megfigyelhető volt. Korábban felmerült a lehetőség, hogy a vetett parcellák 

nem növelik a megporzók diverzitását, hanem egyszerűen a területről összesűrítik, egy helyre 

koncentrálják a meglévő egyedeket és fajokat, és ezzel csak látszólagos diverzitásnövekedést 

okoznak. A többéves vizsgálatok eredményei, elsősorban a csapdázások azt mutatják, hogy a 

vetett parcellák valóban növelik a faj és egyedszámokat és ezzel növelik a diverzitást. Pontos 

statisztikai eredményt csak plusz felvételezési adatokkal lehet szolgáltatni, de a pozitív 

tendenciák már most is jól láthatóak, és nagyon biztatóak.  
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Kutatásunk során az izsáki Kolon-tó északi részén megvalósított élőhely-rekonstrukció 

természetvédelmi jelentőségét vizsgáltuk a tó tájtörténetére alapozva. A tó életében zajló 

tájhasználati változásokat követtük nyomon és igyekeztünk megállapítani, hogy azokat 

milyen emberi hatások okozták, ezek a változások milyen természetvédelmi beavatkozásokat 

igényelnek, és a nyíltvizes élőhelyek mennyiben növelik a tó természetvédelmi potenciálját. 

A térképi adatokat ArcMap GIS 9.3 térinformatikai szoftver segítségével dolgoztuk fel, így a 

területet lefedő térképszelvények (I. Katonai 1783-84, II. Katonai 1806-1869 és III. Katonai 

Felmérés 1883-84), illetve digitalizált légifotók (1950, 1965, 1980, 1986, 2005) együttes 

kezelésére nyílt lehetőség. A történeti térképeken és az archív légifotókon az egyes 

területhasználati, felszínborítási típusokat határoltuk körbe és azonos jelkulccsal származtatott 

térképen ábrázoltuk. A származtatott térképeken lehatárolt foltok (poligonok) élőhelyszintű 

beazonosításához Sipos Ferenc által 2005-ben elkészített élőhelytérképet használtuk fel. 

Megállapítható, hogy a 18. század második felétől napjainkig a tó vízellátása folyamatosan 

romlott, a nyílt vízfelületek szinte teljesen eltűntek, a lecsapolást követően a lápi hínaras 

(A24) élőhelyek lecsökkentek, ezzel ellentétben a szántók (T9) és a kaszálók (OB vagy OC) 

területe növekedett. Az antropogén hatásokkal párhuzamosan a tó természetes szukcessziója a 

tó élővilágának változását eredményezte. A kiszáradt tómeder spontán erdősödni (RB) kezdett 

és a korábbi nyíltvizes élőhelyek már nem voltak képesek visszaalakulni. A Kolon-tó ezen 

formájában nem tudja betölteni a potenciális természetvédelmi, társadalmi, gazdasági 

szerepét, egyúttal hosszú távú fenntarthatósága is veszélybe került. 

A lezajlott természetvédelmi célú beavatkozások során szegély- és nyíltvízi élőhelyek 

kialakítása volt az elsődleges cél, melyet a zárt nádasban sekély és szabálytalan alakú 

csatornarendszerrel összekötött nyíltvízi foltok létrehozásával valósítottak meg. A kotrások 

területén kialakuló vízi vegetáció fejlődésének nyomon követésére a csatornák esetében a 

lineáris elemek vizsgálatára alkalmas, Kohler-féle szakasztérképezési módszert alkalmaztuk, 

míg a foltok esetében cönológiai felvételek készültek. Domináns fajként a közönséges rence 

(Utricularia vulgaris) terjedt el a területen, és a fehér tündérrózsa (Nymphaea alba) növekvő 

állományai voltak megfigyelhetők. 

A nyíltvizes élőhelyek kialakításával növeltük a tó mozaikosságát, ami hozzájárult a 

biodiverzitás növekedéséhez. A nyílt vízfelületek új ökológiai funkciót látnak el a nádas 

életében, növény- és állatfajok élőhelyei, menedékei és sok faj számára biztosítanak kedvező 

szaporodási és táplálkozási területet. 

 

Kulcsszavak: élőhely-rekonstrukció, ArcMap GIS 9.3 szoftver, Á-NÉR, szegély- és nyíltvízi 

élőhelyek, Kohler-módszer 
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A budai-hegység kiemelkedő természeti kincseket rejt, melyek az urbanizáció és más 

antropogén tényezők hatására részben eltűntek, részben veszélyeztetett állapotúvá váltak.  A 

megmaradt értékek megőrzése fontos, a területek megőrzésében viszont elsődleges szerepet 

játszik a különböző élőhelyeket veszélyeztető tényezők feltárása és a helyes kezelési mód 

megválasztása. 

Munkánk során, a főváros területén megjelenő három értékes gyepes élőhelyet vizsgáltunk. 

Mind a három mintaterület Budapest területén helyezkedik el, melyből a Harangvölgy és 

Ferenc-hegy mészkő alapkőzeten kialakult sztyepprét, míg a Kissváb-hegy dolomit 

alapkőzeten kialakult lejtősztyepp. A vizsgált területeken folyamatos természetvédelmi 

kezelések zajlanak. A Kissváb-hegyen cserjeirtás után a területen egy kaszált és egy magára 

hagyott (kontroll) területet vizsgáltunk. A Ferenc-hegyen cserjeirtás után kialakított 

sztyepprétet hasonlítottuk össze a Harangvölgy keleti lejtőjén lévő több évtizede gyepként 

meglévő lejtősztyeppel. A felmérésünk célja az egyes kezelések diverzitásra és a védett 

fajokat gyakorolt hatásainak felderítése, folyamatos dokumentálás mellett. 

A cönológiai felvételeket mintaterületeként 6-6 db 2×2 m-es kvadrátban végeztünk, a fajok 

%-os borítását megadva. Minden esetben az előző években már kezelt és nem kezelt 

területrészeket hasonlítottuk össze. A cönológiai felvételeket a természetvédelmi szempontból 

fontos ökológiai mutatószámok segítségével elemeztük, továbbá a Pignatti-féle életforma-

típusok szerint értékeltük. 

A cönológiai vizsgálatok kiértékelése során arra a következtetésre jutottunk, hogy a kaszált 

(kezelt) területek fajgazdagabbak, mint a kezeletlenek, és a cserjésedés is csökkenti a fajok és 

a területen megjelenő életformák diverzitását. 
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Munkánk során a Középső-Ipoly-völgy és a Litke-Etesi-dombság területéről két, település 

(Ludányhalászi és Szalmatercs) külterületén vizsgáltuk meg három, szőlőművelésből kivont 

terület növényzetét (fajlista és cönológiai felvételek) és tájtörténetét. 

A tájtörténeti vizsgálatok során a Kárpát-medence és Nógrád megye szőlőgazdálkodásának 

múltját is ismertetjük. Az egyes mintaterületek tájtörténeti szempontból bemutatásra kerülnek, 

a szőlőterületeken bekövetkezett változást térképekkel is szemléltetjük. 

Fajlistát készítettünk a területekről, melyek segítségével a növényzet jelenlegi állapotát 

ismertetjük. Kiemelten foglalkozunk a védett és az inváziós taxonok jelenlétével. A fajlisták 

alapján Borhidi (1993) munkájának felhasználásával jellemeztük a mintaterületeket a szociális 

magatartási típusok, illetve az ökológiai indikátorértékek (SBT, WB, RB, NB), valamint 

Simon (2000) természetvédelmi érték kategóriái szerint (TVK). A mintaterületekről előkerült 

növénytaxonok alapján a vizsgált területet összességében is jellemeztük. Elvégeztük a 

cönológiai felvételek multivariációs elemzését és azt korábbi eredményekkel is 

összehasonlítottuk. 

Nógrád megyében a filoxéra megjelenése előtt közel 7000 ha terület volt szőlővel beültetve, 

amely a XX. század elejére az egyötödére csökkent. Az 1970-es évekig növekedett a 

szőlőterület (2797 ha), de a XXI. század elején már csak 460 ha-on termeltek szőlőt. 

Napjainkban körülbelül 640 ha-on találhatóak művelt parcellák a megyében. 

A regisztrált fajok nagy részét a zavarástűrő- és a generalista fajok adják. A leírt taxonok több 

mint fele a száraz- és félszáraz termőhelyekre jellemző, összességében a bázikus talajok fajai 

domináltak, valamint szubmezotróf és mezotróf élőhelyek növényei voltak a legjellemzőbbek 

a mintaterületeken. A leírt növényfajok alapján a természetes állapotokra a fajok mindössze 

37%-a utalt.  

A terepi bejárások során 140 edényes növényfaj került regisztrálásra, melyből három taxon 

védett (Clematis integrifolia, Platanthera bifolia, Stipa pulcherrima). A csinos árvalányhajat 

(Stipa pulcherrima) Farkas (1999) nem jelzi az Ipoly-völgyből, legközelebb Kishartyánból 

van adata. A kétlevelű sarkvirág (Platanthera bifolia) Farkas (1999) elterjedési térképén nem 

figyelhető meg az Ipoly-völgyből, ugyanakkor az „Északi-középhegység” megnevezés az 

egész nagytájat, illetve flóravidéket lefedi. Farkas (1999) csak az Ipoly-völgy alsó szakaszáról 

jelzi a réti iszalagot (Clematis integrifolia). Az inváziós fajok közül az akác (Robinia pseudo-

acacia) és a kanadai aranyvessző (Solidago canadensis) térnyerése nagymértékű, de a 

selyemkóró (Asclepias syriaca) terjedése is jelentős. 

A vizsgált területeken még megtalálhatóak természetközeli állapotban lévő gyepfoltok, de 

minden mintaterület cserjésedik és az inváziós növények is egyre nagyobb veszélyt jelentenek 

az értékes fauna- és flóraelemekre. 
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A téma fontosságát és időszerűségét, a vadászatnak a vadállományokra nézve káros vagy 

hasznos hatásai körüli viták adják. Kutatásunk célja, hogy sine ira et studio vizsgálja a hazai 

gímszarvasállomány agancsméreteinek változásait és az erre ható esetleges hatásokat 

(környezet minősége, az állomány genetikai háttere, emberi beavatkozás). 

Munkánk céljául tűztük ki, hogy hat megyében a gímszarvas trófeabírálati adatokat 

megvizsgáljam az életkor függvényében 21 évre visszamenőleg. A vizsgálatba Baranya, 

Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Veszprém és Zala megyéket vontuk be. Az itt 

található vadgazdálkodási egységek trófeabírálati adatait használtuk fel és értékeltük 

statisztikai módszerekkel. A rendelkezésünkre álló trófeabírálati adatokat korcsoportokra 

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

összehasonlítottuk a hat megyét. Összesen ez kevéssel több, mint százezer trófeabírálati adat 

feldolgozását jelentette. 

A statisztikai feldolgozás alapján általánosságban elmondható, hogy a hat megye a trófeák 

jellemzőit tekintve „jó minőségű” és „kevésbé jó minőségű” gímállományokra osztható, mely 

eltérések fő oka a megyék környezeti minőségének különbségeiben kereshető. Az 

eredmények különlegességét a koreloszlások értékelése adja, mely a trófeák minősége szerint 

eltérő képet ad a csoportokban. A „jó környezeti adottságú” megyékben fiatal bikák 

hasznosítása lényegesen kisebb, mint a „kevésbé jó" környezeti adottságokkal rendelkező 

megyéké 21 év távlatában. 

A vizsgálatunk eredményei megerősíthetik azt a tényt, miszerint az élőhely minősége az 

elsődleges a gímszarvas agancsfejlesztésében és csak ezt követi a genetikai háttér (hiszen a 

hazai gímszarvas állományok genetikai háttere valószínűleg igen hasonló, ami nem indokolja 

az értékmérők jelentős különbségeit). A válogató vadászat a környezeti különbségek által 

okozott eltéréseket használja ki, miközben az állományok genetikai összetételét valószínűleg 

nem vagy alig befolyásolja. 
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Az 1970-es évekre bekövetkező nagyüzemi mezőgazdálkodás átformálta a mezei élettér 

arculatát, az intenzív műveléssel járó kedvezőtlen hatásokat pedig az élővilág szenvedte meg. 

Élőhelyek aprózódtak fel vagy tűntek el teljesen. Számos madárfaj közül többek között a 

fogoly, fácán és fürj táplálékbázisa vált veszélyeztetetté, ami több területről az említett fajok 

eltűnését eredményezte. Kutatásaimban a dél-tiszántúli Kondorosi Gazdák Vadásztársaság 

részét képező intenzív mezőgazdasági területen vizsgálódtam. A vadásztársaság korábban a 

Magyar Fogolyvédelmi Programban is közreműködött, melyben a célul kitűzött 

fogolyállomány növelése sikeresen zárult, azonban a programból történő kilépést követően az 

állomány egyedszáma drasztikus csökkenésnek indult. A csökkenésnek számos oka lehet, 

azonban én a rendelkezésre álló rovar-táplálékkínálat alakulását vizsgáltam 

szegélyélőhelyekben. Vizsgálatom időpontja egybeesett a szárnyas apróvadfajok költési, 

fiókanevelési időszakával, mely időszak 2012. 04. 21 és 2012. 08.08. között volt. A 

felmérések Barber-féle talajcsapdákkal folytak, melyek helyszínéül előzetes botanikai 

felmérések során 8, botanikailag különböző szegélyélőhelyet különítettem el. Három kultúra 

(kukorica, őszi búza, lucerna) esetében a szegélyhatás rovarkínálatra gyakorolt hatásának 

vizsgálatára is kitértem. A terület meghatározó eleme a vasúti töltés, ezért ennek a vonalas 

struktúrának a rovarkínálatát is feltártam. Az elkülönített típusok növényfajainak és azok 

tavaszi borítási értékének felmérésére cönológiai felvételek készültek a csapdák körül. A sűrű 

területbejárásokat egybekötöttem a területen élő apróvadfajok minimális állományszintjének 

felmérésével és az egyenesszárnyúak (Orthoptera) kínálatára irányuló fűhálózással. 

Vizsgálataimból kiderül, hogy a fogoly állománya, a fácán és fürj stabil állományával 

szemben, kritikus szintre süllyedt. A mezsgyék és táblaszegélyek növényzetére – a Simon-

féle természetvédelmi értékkategória besorolása szerint – a gyomnövények túlsúlya jellemző. 

A 15 habitatban végzett talajcsapdázások rávilágítottak arra, hogy a tavaszi bőséges 

rovarkínálat a hetek előrehaladtával jelentős mértékben csökken. A fogási minták alapján 

elkülöníthetővé váltak jó szegélyélőhelyek (mint például a komplex mezsgye, a lucernatábla-

szegély és a kétszikű fajokban gazdag vasúti mezsgye), viszont voltak kevésbé jók is, mint 

például a sűrűn cserjés mezsgye. Utóbbi rovarkínálata pontosan a csibenevelési időszakban 

volt kritikus. A rovarkínálat fokozatos csökkenését és a habitatok közötti hasonlóságokat az 

alkalmazott statisztikai módszerek is alátámasztották. Bebizonyosodott a szegélyhatás 

jelentős szerepe is. Eredményeim tükrében kezelési javaslatokat fogalmaztam meg, mellyel 

elősegíthetővé válhat a mezei élettér állapotának javulása. 
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Poszteremen a hazánk legnagyobb édesvízi mocsarán, a Kolon-tavon 2010-ben elvégzett 

élőhely-rehabilitáció hatását mutatom be az ottani gerinces fauna képviselőire. 

A munkálatok 2010 februárjában kezdődtek és 2011 végére fejeződtek be. A projekt 

elsődleges céljai a következők voltak: a kedvezőtlen irányú ökológiai folyamatok átmeneti 

megfordítása és olyan kedvező állapot elérése, amely lehetővé teszi, hogy a Kolon-tó be tudja 

tölteni vízkészlet-megőrzési és természetvédelmi rendeltetését, valamint élőhely-teremtés és 

élőhely-megőrzés az énekesmadarak, a partimadarak, a nyíltvizet szerető növények és állatok 

számára. A megvalósítás során az elsődleges feladat a lápi és mocsári élőhelyekkel határolt 

különböző mélységű nyíltvízfelületek kialakítása volt. A tervek között szerepelt egy 2,5 km 

hosszúságú, nyíltvízi foltokkal tarkított szabálytalan görbe alakú sekély csatornarendszer 

kialakítása a zárt nádasban. 

Kutatásaim fő célja a kisemlős fauna feltérképezése volt élvefogó csapdázásos módszerrel. A 

mintavételezési területem két élőhelytípust is érintett, egy erdei és egy nádasos részt. A 

csapdázások eredményei alapján megállapítható, hogy mindössze 4 faj egyedeit sikerült 

megfogni, ezek a pirók erdeiegér, a közönséges erdeiegér, a vöröshátú erdeipocok és az erdei 

cickány. A befogott egyedek döntő többsége pirók erdeiegér volt, azok is inkább a nádasnál 

estek csapdába. 

Poszterem második része a terület halfaunájáról szól. A mintavételezéseket Vajda Zoltán 

végezte el egy elektromos kutató halászgéppel. A területen 8 faj jelenlétét sikerült bizonyítani, 

ezek közül 7 őshonos, a réti csík, a kurta baing védett, a lápi póc fokozottan védett. A halászat 

során szintén a hálóba került az invazív ezüst kárász is. A megfogott fajok közül a lápi póc 

volt többségben 56 %-kal. Ezek szerint a kialakított nádszegélyek megfelelő szaporodóhelyet 

biztosítanak számukra. 

A harmadik része a kutatásaimnak a kétéltű és hüllő fauna vizsgálata volt talajcsapdázásos 

módszerrel. A két év alatt a fogások száma nagyjából megegyezett, a fogott fajok összetétele 

azonban jelentős mértékben változott. 2011-ben a kecskebéka dominált, majd 2012-ben 

számuk drasztikusan lecsökkent, viszont a barna ásóbéka példányszáma ugrásszerűen 

megnőtt. Ezeken a fajokon kívül megfogtuk még néhány egyedét a következő kétéltűeknek: 

vöröshasú unka, sárgahasú unka, zöld varangy, barna varangy, erdei béka. Bizonyítottuk a 

jelenlétét a fokozottan védett dunai tarajosgőtének is. Csapdába esett a védett mocsári teknős 

több példánya is. Megjelent a fürge és a zöld gyík, fogtunk még ezeken a fajokon kívül 

homoki gyíkot és vízisiklót is. 
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A kertkultúra a XVII. században élte fénykorát Sárospatakon. Az egykori kolostorkertekben 

főleg gyógynövények és zöldségek nőttek, az idők folyamán gyümölcsöskertekké fejlődtek. 

Patak híres kertjei, amelyeket a források említenek: Gombos-, Mandulás-, Mogyorós-kert, 

illetve két szőlőbirtok: Somlyod-, Mandulás-szőlő. Sárospatak két régészeti lelőhelyének 

növényi makromaradványaival, magvakkal és termésekkel foglalkozom. A sárospataki 

várkastélyhoz tartozó ágyúöntő műhelyben, illetve a Bodrog partjához közel fekvő Kósa-féle 

ház pincéjében 2007-ben és 2008-ban előkerült kora újkori leletek a Rákóczi birtok első 

maradványai. Vizsgálataim célja volt a történeti agrobiodiverzitás bemutatása 

archaeobotanikai vizsgálati módszerekkel, a késő középkori-kora újkori sárospataki főúri kert 

növényi sokféleségének az ismertetése. Az ágyúöntő műhely mintájában talált mag- és 

termésmaradványok szenült formában maradtak fenn: 4333 vetési búza, 6499 törpe búza, 

1404 rozs, 38 kétsoros árpa, 1 kukorica, 148 héla zab, 1 vetési bükköny, 217 dió, 400 körte, 1 

szőlő, 148 héla zab, 1 vetési bükköny és 9 ételmaradvány. A Retel utcai (Kósa-ház pincéje), 

folyamatosan vízborítás alatt álló, gödör betöltéséből származó mintában a maradványok nem 

voltak szenültek: 6 mogyoró, 2 cseresznye, 1 kerti szilva, 1 dió, 2 őszibarack, 3 görögdinnye 

mag. A maradványokon végzett metrikus méréseim jelentős fajtadiverzitásról tesznek 

tanúbizonyságot. A közönséges vagy vetési búza két ökotípusát/fajtáját termesztették. A 

gyümölcsmaradványok metrikus mérési adatai az írásos forrásokból ismert késő középkori és 

kora újkori fajtaszortimentet jelenítik meg: kerekded és hosszúkás diót, Besztercei szilvát, 

duránci (nem magvaváló) barackot, ropogós cseresznyét. Sajnos a több száz körtemúmia 

nagymértékű korrodálódása eddig még nem tette lehetővé fajta szintű azonosításukat. A 

Kósa-ház pincéjénél talált görögdinnyemagok is két alakkörre utalnak. A leletanyag egyik 

legértékesebb maradványa az ágyúöntő műhelyből származó szenült szőlőmag, amelyet 

méréseim a középkori Góhér fajtával azonosítottak. Az itt talált kukoricaszem az eddig ismert 

legkorábbi, hazai kukorica-lelet. A fenn bemutatott magas fokú agrobiodiverzitás 

gasztronómiai változatossággal társult. Az ágyúöntő műhely leletanyagában egyaránt 

megtalálható volt a gabonakása, a finom és durva őrleményből készült húsos kása, csakúgy, 

mint a kelesztett kenyér és a finom sütemény apró, szenült töredéke. Nagy jelentőséggel 

bírnak ezek a leletek, hiszen az egykori Rákóczi fejedelmi birtok eddig ismert első növényi 

maradványai. Az ásatások és a vizsgálati eredményeim írott forrásokkal alátámasztva 

megerősítik a kora újkori Sárospatak kertjeinek gazdagságát, a benne lévő növények 

sokféleségét.  
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A XIX. században az alföldi löszgyepek jelentős része eltűnt vagy feldarabolódott. Mindez a 

mezőgazdaság kapitalizálódásának és a nagyfokú technikai fejlődés hatásának 

következménye. Az egykor nagy kiterjedéssel bíró löszpusztai növényzet napjainkra 

kisméretű fragmentumokban, mezsgyéken, kunhalmokon és földvárakon maradt fenn. A 

mezsgyék a mezei élettér központi elemeként az agrártájban hivatottak megőrizni a biológiai 

sokféleséget, emellett természetvédelmi, vadgazdálkodási és tájképi jelentőséggel is bírnak. 

Vizsgálataimat Békés megyében, Kondoros nagyközség külterületének DNy-i részén fekvő 

mezsgyékben végeztem, a Kondorost Szarvassal, illetve a Kondorost Nagyszénással 

összekötő utak szomszédságában, 2012 májusában és júniusában. A terület többszöri 

bejárásának alkalmával 53 mezsgyeszakaszt vizsgáltam meg, melyekről részletes 

jellemzéseket készítettem. A mezsgyékben készített cönológiai felvételek alapján 9 jellemző 

típust különítettem el. Egy-egy mezsgyére több típus is jellemző. Az adatok értékelése során a 

Simon-féle természetvédelmi értékkategóriákat (TVK), a szociális magatartási típusokat 

(SBT) és a relatív nitrogén igényt (NB) vettem figyelembe. Kutatásaimat kiterjesztettem a 

mezsgyéket veszélyeztető fő tényezőkre és a mezsgyék vadgazdálkodási szempontú 

értékelésére is. A mezsgyék fajok szerinti összehasonlítására a Bray-Curtis hasonlósági index 

használatával és a csoportátlag módszerével készítettem el az 53 mezsgye hasonlóságát 

mutató dendrogramot. Munkám során 201 fajt azonosítottam, melyekből 5 védett, a 

Hypericum elegans, a Linaria biebersteinii ssp. strictissima, az Ornithogalum pyramidale, a 

Sternbergia colchiciflora és a Vinca herbacea. A természetvédelmi értékkategóriák szerint a 

vizsgált mezsgyékben a gyomok és a természetes zavarástűrők jelentek meg legnagyobb 

számban, amiből degradációra lehet következtetni. Jelentős számban fordultak elő kísérő 

fajok is, ami arra utal, hogy a mezsgyék nagy hányada őrzi a természetes állapotokat. Ezt a 

megállapítást támasztja alá a szociális magatartási típusok szerinti vizsgálat is, miszerint a 

természetes gyomfajok és a zavarástűrő természetes növényfajok fordulnak elő legnagyobb 

számban. A relatív nitrogénigény vizsgálatából arra lehet következtetni, hogy a mezsgyék 

jelentős hányadán jó tápanyag szolgáltató képességgel rendelkező talaj található. 

Vadgazdálkodási szempontból a mezsgyéket kedvezőnek ítéltem meg, azonban számos 

ponton hoztam kezelési javaslatokat, melyek nem csak a vadgazdálkodás érdekeit tartják 

szem előtt, hanem a természetvédelmi érdekek is előnyben részesülnek. 
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Tudományos Diákköri Kutatásunk célja egyik nemzeti értékünk, agrár-kultúrtörténeti 

emlékünk, a gémeskutak múltjának, jelenének áttekintése, valamint rávilágítani jövőbeni 

sorsának alakulására az Európai Unió új agrárszabályozási rendszerével, a kölcsönös 

megfeleltetéssel kapcsolatban. 

Munkánk során végigtekintjük a gémeskutak kialakulásának történeti hétterét, bemutatjuk, 

hogy az évszázadok során milyen kapcsolatuk alakult ki az emberi társadalommal. Alapvető 

funkciójukon kívül, kialakult a hírközlési, művészeti, és tájképi szerepük is. A XX. század 

végére a technikai fejlődés következtében azonban jelentőségük csökkent, és ezzel 

párhuzamosan a darabszámuk is visszaesett. Lassan eltűntek a magyar tájról, a magyar 

pusztáról. 

Ekkor azonban jelentős változás következett be az Európai Uniós, és így a magyar 

agrárszabályozásban, mivel 2010-től jogszabály által védendő tájképi elemmé nyilvánították a 

gémeskutakat, és így a kölcsönös megfeleltetés részévé váltak. Ehhez kapcsolódva a 

szabályozás betartásának ellenőrzéséhez ki kellett alakítani egy alapadatbázist. Ennek a 

lényege megállapítani, hogy az egykor nyilvántartott gémeskutak mekkora darabszámban, és 

milyen állapotban maradtak meg az új évezredre, a szabályozás időpontjára. Ezt a felmérést a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) végezte 2010 tavaszán. Az MVH 

helyszíni ellenőreként magam is részt vettem a folyamatban, a munka összefogójaként. 

A felmérési folyamat során végigjártuk az egykor nyilvántartott gémeskutakat, és a látottak 

alapján négy kategóriába soroltuk őket. A kutatás azt az eredményt hozta, hogy Békés 

megyében az 1950-es években nyilvántartott 762 db gémeskútból, 2010-ben 520 db már nem 

található meg, 222 db gémeskút megrongálódott, illetve romos állapotban lelhető fel a 

nyilvántartott helyén. Mindösszesen 20 db olyan gémeskút van a megyében, melyet mind a 

mai napig használnak, és tökéletes, működőképes állapotban található meg. 

A vizsgálat összértékelése alapján a gazdálkodók nincsenek felkészülve az új szabályozásra. 
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