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1. fejezet - Bevezetés 

1. 

Az ökológia a biológiához tartozó tudományág. Élőlényközpontú tudománynak tartjuk, hiszen legfontosabb 

feladata, hogy vizsgálja az élőlények és környezetük kapcsolatát. A környezet szó az élettelen, azaz abiotikus 

környezeti tényezők és az élő, azaz biotikus tényezőket jelenti, melyek ténylegesen hatnak a vizsgált élőlényre. 

Az élő szervezetek és az őket körülvevő környezet kapcsolatát vizsgáló tudomány. Ahol a környezet az élő és 

abiotikus környezeti elemeket is jelenti. MTA Ökológiai Bizottságának testületi állásfoglalása szerint az 

ökológia „feladata azoknak a limitálással irányított jelenségeknek és folyamatoknak a kutatása, amelyek a 

populációk és közösségeik tér- és időbeni mennyiségi eloszlását és viselkedését (…) ténylegesen okozzák” 
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2. fejezet - 1. Ökológiai szerveződési 
szintek 

1. 

Az élőlények egyedei természetes körülmények között nem egymástól elszigetelten élnek, hanem csoportokká, 

közösségekké, biológiai rendszerekké szerveződnek. Közöttük alá-, illetve fölérendeltségi viszony van, amely 

alapján hierarchikusan egymásra épülő organizációs, vagyis szerveződési szinteket különíthetünk el. Háromféle 

biológiai szerveződési szintet tudunk megkülönböztetni, ezek az egyed alatti (infraindividuális), az egyedi 

(individuális), illetve az egyed feletti (szupraindividuális) szerveződési szint. A hierarchikus egymásra épülés 

okán a magasabb szintek mindig magukba foglalják az alacsonyabbakat. Az egyes szintek kapcsolata kölcsönös, 

minden szintre sajátságos jelenségek és törvényszerűségek válnak meghatározóvá, ugyanakkor érvényesülnek, 

és részekként jelen vannak az alacsonyabb szerveződési szintek törvényszerűségei is. A magasabb szinteken 

éppen ezért növekszik a szerkezeti és működésbeli komplexitás. 

 

Az egyed feletti szerveződési szintek a populációk, populációkollektívumok, a társulások (biocönózisok), 

biomok és a bioszféra szerveződési szintje. Az egyed feletti szerveződési szintek közül a populációk az 

ökológiai folyamatok alapegységének, ezzel az ökológiai vizsgálatok alapjának tekinthetők. A populáció 

egyazon fajba tartozó, egymással tényleges szaporodási közösséget alkotó egyedek összességeként 

definiálhatjuk. Abban az esetben, ha néhány populáció rendeződik össze, azokat együttesen 

populációkollektívumnak tekintjük, a tartósan fennmaradó, nagyobb számú populációból álló, egy adott 

élőhelyen azonos időben megjelenő populációk összességét pedig társulásnak (biocönózisnak) nevezzük. A 

társulások élőhelye a biotóp, ami lényegében olyan, küllemileg is jól elkülönülő földrajzi egység, ahol a 

populációk tartósan és rendszeresen előfordulnak, mivel - a nagyobb távolságokat is megtevő, vándorló 

állatfajok kivételével - ott valamennyi fejlődési alakjuk megtalálja az élete fenntartásához és a szaporodáshoz 

szükséges körülményeket. 

A klimatikusan és földrajzilag meghatározott, ökológiai szempontból hasonló jellegű életközösségek együttesei 

a biomok. A biomok a különböző klímatípusok alapján elkülönült nagy életközösségi egységek, így az éghajlat 

övezetességét, zonalitását követik, ahhoz illeszkednek. A biomok magukban foglalják az őket alkotó 

életközösségek növény- és állatpopulációit. Az életközösségek közötti kölcsönhatások miatt azonban nem 

csupán a biocönózisok halmazainak, hanem minőségileg is magasabb egységeknek tekinthetők. A biomokat 

alapvetően szárazföldi (terresztriális) és vízi (akvatikus) biomokra oszthatjuk. A biomok elnevezése gyakorlati 

okokból növényzeti összetevőjük alapján történik. Ismeretesek többek között trópusi esőerdő, szavanna, sivatag, 

lombos erdő, tajga, tundra és óceáni biomok. A biomok biológiai diverzitása az Egyenlítőtől a sarkvidékek felé 

haladva csökken. 

Az egyed feletti szerveződés legmagasabb, globális szintjét a bioszféra jelenti, ami a társulások minőségileg 

magasabb rendű szerveződésével alakul ki. Általános értelmezésben a bioszféra az élet színtere, ami magába 

foglalja a Föld belső és külső szféráit, amelyekben az élet előfordul. Ebben az értelmezésben tehát a bioszféra 

részeinek tekinthetők a földkéreg legfelső szilárd része, a kőzetburok, vagyis a litoszféra, a vízburok vagy 

hidroszféra, valamint a légkörnek a földfelszínnel érintkező legalsó rétege, az atmoszféra. Ökológiai értelemben 

azonban a bioszféra magában foglalja az egyedeket, a populációkat, valamennyi társulást, lényegében 

valamennyi, nálánál alacsonyabb ökológiai szerveződési szintet. Tekintettel arra, hogy az emberi tevékenység 

jelentős és egyre fokozódó hatást gyakorol a bioszférára, ezzel annak valamennyi alkotóelemére, meg kell 
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említenünk a technoszférát, azaz a bioszférának az ember által létrehozott részét, mint mesterséges környezetet 

is. 

2. 1.1 Abiotikus környezeti tényezők (víz, talaj, 
domborzat, levegő, fény) 

Víz 

A víz nélkülözhetetlen abiotikus környezeti tényező, teljes mértékben meghatározza az élővilág képét. A vízi 

élőlények számára élettér, emellett részt vesz az élővilág szervezeti felépítésében, fontos reakcióközeg, de 

egyben reakciók kiindulási anyaga és végterméke is, diszpergáló és szállító közeg, magas fajhője miatt pedig 

részt vesz az egyedi, lokális és globális hőszabályozásban is. Szokás mondani, hogy a Föld a víz bolygója, 

hiszen teljes felszínének mintegy 71 %-át víz borítja, a felszíni és felszín alatti vizek együttes mennyisége 

számítások szerint hozzávetőleg 1,7 x 1018 tonna. Ennek a hatalmas mennyiségű víznek azonban nagy része, 

kb. 97 %-a sós tengervíz, ami az emberiség számára a legtöbb célra használhatatlan. Az emberi célra 

használható édesvíz a vízburok 3%-át adja, de ennek nagy része nehezen elérhető (állandóan fagyott állapotban 

található). A Föld teljes vízkészletének hozzávetőleg 0,03%-a használható közvetlenül az ember számára, a 

vízigény ráadásul gyorsabban nő, mint a népesség, így megállapítható, hogy az elérhető vízkészlet globális 

szinten meglehetősen kevés. Az emberiség vízellátásnak zavarai egyre több térségben megmutatkoznak. A víz a 

világ számos országában elsőszámú „ásványkinccsé” lépett elő. 

Annak ellenére, hogy víz nélkül nem létezhetne élet a maihoz hasonló formában, az ember számos módon 

veszélyezteti ezt a környezeti tényezőt. A világóceán állapotára kifejtett negatív antropogén hatásokat kétféle 

tünetcsoport, egyrészt a tengeri élővilágban tapasztalt jelenségek, másrészt a vízben előforduló szennyező 

anyagok mennyisége és minősége alapján érzékelhetjük. A tengeri élővilágban tapasztalt jelenségek között meg 

kell említenünk a korallzátonyok pusztítását, mivel e zátonyok nagy jelentőségűek, hiszen a trópusi esőerdőket 

követően a Föld második legfajgazdagabb élőhelyeinek tekinthetőek. A korallok érzékeny bioindikátorok, 

pusztulásuk számos, a korallzátonyokhoz kötődő élőlény pusztulását vetíti előre. Az ember többek között a parti 

erdők irtásával, a kommunális és ipari szennyvíz tengerbe engedésével, olajszennyezés és egyéb vegyszeres 

mérgezések okozásával, illetve a halászattal közvetlenül, de közvetetten (pl. a hajók mechanikai romboló 

hatása) is károsítja a korallzátonyok élővilágát. Az utóbbi 30 évben a korallzátonyok 5-10%-a végleg elpusztult, 

hozzávetőleg 60%-uk veszélyeztetett. Egészséges korallzátonyok csak a partoktól távol Ausztráliától északra és 

északkeletre, Mikronéziában és Polinéziában találhatóak. A korallzátonyokon kívül is a világméretű túlhalászat, 

a természetvédelmi-ökológiai szempontokat mellőző iparszerű tengeri halászat okoz egyre súlyosbodó 

problémákat. A nagy tengeri halászterületeken már látszanak a kimerülés jelei, a leggyakrabban halászott 

halfajok 70%-a csökkenő tendenciát mutat. A világóceán állapota a növekvő vízszennyezéssel is egyre romlik. 

A világóceán a szennyeződések gyűjtőmedencéje, melyet a partközeli mezőgazdasági területekről származó 

diffúz szennyező források, a zárt és forgalmas beltengereken (Földközi-tenger, Balti-tenger, Vörös-tenger, 

Perzsa-öböl) az olajszennyezés veszélyeztet. Az olajszennyezés hatása azonban nem kizárólag a beltengereken 

nyilvánul meg, kisebb-nagyobb olajfoltok egy ideje állandóan jelen vannak a világóceánban, a problémát a 

koncentrált és sokkszerű nagy tankhajó katasztrófák és a szárazföldi olajkutakból származó szennyező anyagok 

is tovább fokozzák. 

Az édesvizeket leginkább veszélyeztető okok a vizek szennyezése, idegen fajok betelepítése, a túlzott 

vízkitermelés. Ezekhez hozzájárul a folyók műszaki szabályozása, vízlépcsők, műtárgyak, kibetonozott 

mederszakaszok létesítése, illetve a folyók, tavak vízgyűjtő területén végzett gazdasági tevékenység (erdők 

kiirtása, mezőgazdasági tevékenység, ipari tevékenység). További, édesvizeket károsító hatása a települések 

tisztítatlan vagy csak részlegesen tisztított szennyvizeinek van, amelyekkel kórokozók, a vizelet, ürülék, mosó- 

és tisztítószerek, konyhai mosogatólé, ipari, mezőgazdasági üzemek szennyező anyagai, valamint vágóhidak, 

kórházak szennyvize is a felszíni vizekbe kerülhet. A kommunális szennyvizek mellett, a mezőgazdasági 

tevékenységekből származó szennyező anyagokkal (pl. túlzásba vitt műtrágyázással a hatóanyagok talajvízbe 

mosódása) az ember a felszín alatti vízkészletet is veszélyezteti. 

A földi vízkészlet mennyiségi és minőségi problémáinak felismerése után több olyan nemzetközi egyezmény is 

született, amely a vizek védelmét tűzi ki célul. Ezek között van olyan, amely a környezeti hatások becslését, a 

környezeti menedzsmentet, valamint a szennyező források, tengerparti területek, partközeli területek, és a 

légköri szennyezőanyag-transzport monitoringját írja elő (Barcelonai egyezmény a Földközi-tenger szennyezése 

elleni védelemről, 1975). Vannak a tengerek védelmét szolgáló regionális egyezmények, melyeknek célja a 

szennyezések megakadályozása (ÉK-Atlantikum védelmét szolgáló egyezmény – Oslo, 1972; Balti-tenger és 
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vízgyűjtő területének védelme – Helsinki, 1974; Fekete-tenger védelme – Bukarest, 1992). Helsinkiben 1992-

ben írtak alá nemzetközi egyezményt az országhatárokat átlépő vízfolyások és a nemzetközi tavak védelme, és 

ugyanitt született nemzetközi egyezmény az ipari balesetek országhatárokon túli hatásáról is. Mivel azonban 

mind az érintett országok, mind pedig az érintett vállaltok saját rövidtávú gazdasági érdekeiket helyezik előtérbe 

a természet- és környezetvédelmi intézkedések meghozatalakor, illetve, mivel a szigorú kötelezettségek és a 

felelősségre vonás lehetősége miatt sok ország nem hajlandó csatlakozni, ezek a nemzetközi egyezmények is 

csak mérsékelt sikereket hoztak. 

Talaj 

A talaj a felszín természetes eredetű, ásványi és szerves anyagokból álló, laza szerkezetű, bonyolult összetételű 

képződménye. A litoszféra legkülső, biológiailag aktív rétege és egyben a geoszféra, atmoszféra és hidroszféra 

határfelülete. Nagyon fontos és alapvető tulajdonsága a termékenység. Összetételére jellemző, hogy mintegy 50 

%-ban szilárd fázis alkotja, melynek hozzávetőleg 90-99 %-a szervetlen, maradék része pedig szerves 

alkotókból (növényi és állati humuszból) áll. A szilárd fázis mellett 20-30 % folyékony (talajvíz és talajoldatok), 

illetve 20-30 % gáznemű (a talajporozitást biztosító talajlevegő) fázis alkotja a talajt. A talaj képződése a fizikai 

aprózódásból, kémiai mállásból és a biológiai folyamatok során történő feltáródásból álló komplex folyamat. A 

talaj a természeti környezet részeként a biológiai körforgás biztosításában játszik igen fontos ökológiai szerepet. 

Mivel a primer biomassza-termelés alapvető közege és szerepe van a Föld biodiverzitásának megőrzésében is, 

fontos természeti erőforrás, melyet a részben természetes, részben antropogén eredetű talajdegradációs 

folyamatok veszélyeztetnek (pl. helytelen talajművelés, túllegeltetés, bányászat, talajszennyezés). A 

talajdegradáció számos részfolyamatból álló komplex folyamat, ami hozzájárul a talajtulajdonságok, és a 

talajban végbemenő folyamatok kedvezőtlen változásához, a talaj termőképességének megszűnéséhez vagy 

csökkenéséhez, a normális talajfunkciók romlásához, és akár súlyos környezeti állapotváltozáshoz vezethet. A 

folyamat következménye a talajtípusok sokféleségének eltűnése, talaj értékének csökkenése, a növényi 

produkció csökkenése, a talajmunkák, illetve a termelés költségeinek növekedése. 

Domborzat 

A domborzat a földfelszínen előforduló összetett felszíni formák összessége, mely a felszínt alakító külső és 

belső természeti erők munkájának együttes eredménye. A domborzat időleges és dinamikus egyensúllyal 

fejlődött ki, a földkérget alkotó kőzetek fizikai és kémiai tulajdonságaitól függően. A domborzat egyes elemeit 

vertikális tagolódásuk alapján különítjük el, a tengerszint feletti magasság alapján. Az egyes domborzati formák 

igen különbözőek, megkülönböztetünk többek között völgyeket, síkságokat, fennsíkokat, medencéket, hegyeket, 

hegységeket. A domborzat valójában nem ökológiai faktor, de jelentősen módosíthatja az ökológiai tényezőket, 

ezért szoktuk mégis az abiotikus környezeti tényezők között említeni, és ezért fontos foglalkoznunk az 

embernek a domborzatra gyakorolt hatásaival. 

A domborzat az élővilág sokszínűségét nagyban befolyásolja, hiszen az egyes domborzati formák 

különbözősége okán kőzetminőségbeli eltérések adódnak, melyek a talajok sokféleségét eredményezik. A 

talajok sokfélesége, pedig összefüggésbe hozható az élővilág gazdagságával. Ezen túlmenően a domborzat 

tagoltsága a helyi mikroklimatikus viszonyok megváltoztatásáért is felelős, így a domborzat módosítja a 

napsugárzás beesési szögét, a csapadék mennyiségét, a szél erejét és fő irányát, ilyen módon pedig hatással van 

a talaj erodálódására is, de befolyásolja a helyi vízrajzi viszonyokat is. E tulajdonságaival a domborzat 

meghatározza a növény- és állatvilág változatosságát, befolyásolja a fajok elterjedését. Könnyen belátható, hogy 

amennyiben a domborzati formákban bármilyen változás áll be, az hatással van az élővilágra is, nem szabad 

tehát figyelmen kívül hagynunk az antropogén domborzat-átalakítóhatásokat, melyek között szerepel többek 

között a talajművelés, az erdőirtás, a bányászat, az útépítés, a vízrendezés, a városok építése is. 

Fény 

Az emberiségnek a fényre, mint abiotikus környezeti tényezőre kifejtett káros hatását fényszennyezésnek 

nevezzük. A kifejezés meghonosodott a magyar biológiai-ökológiai szóhasználatban, bár a jelenséggel 

foglalkozó szakemberek szerint nem igazán helyes a meghatározás, mivel nem maradandó hatásról van szó, a 

zavaró fény megszüntetésével maga a jelenség is megszűnik. Emiatt találkozhatunk a fényterhelés, vagy zavaró 

fény kifejezésekkel is. A jelenség alapja tulajdonképpen az, hogy a köz-, és díszkivilágítás, illetve a 

reklámfények miatt az égbolt háttérfényessége megnőtt, így nem látszanak a Földről a csillagok. Emiatt 

elsősorban a nagyobb városokban, illetve azok környékén élők nem láthatják a sötét égboltot. A túlzott 

mennyiségű fény zavaró hatású az élőlények számára, zavarja a pihenést és kedvezőtlenül befolyásolja az 

élőlények biológiai óráját, vagy a tájékozódását. A probléma megoldására az utóbbi néhány évtizedben számos 
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jogi szabályozás született, és habár még mindig jelentős hatású, és sok esetben végzetes az állati és emberi 

szervezet számára is, elsősorban helyi (lokális) problémaként tartjuk számon. 

A levegő 

A levegő alapvető ökológiai tényező, mely kémiai és fizikai tulajdonságaival hat az élőlényekre. A kémiai 

tulajdonságok közül legfontosabb a levegő összetétele: Nitrogén 78%. Oxigén 21% a maradék 1% pedig vízgőz, 

szén-dioxid, hidrogén, nemesgázok és más különböző szennyezőanyagok (kén-dioxid, ammónia, szén-monoxid, 

ózon, vízgőz szennyező gázok, füst, só, por, és vulkáni hamu). A nitrogén és az oxigén igen jelentős 

levegőalkotó, és többnyire nagyon stabil arányban van jelen, ezért az élővilágot kevésbé befolyásolja. A levegő 

oxigéntartalma 1000 m felett kezd csökkenni érzékelhető mértékben, de az ott élő élőlények ehhez képesek 

voltak alaklmazkodni. A légkör CO2 tartalma kis mennyisége ellenére alapvető fontosságú a fotoszintézishez. 

Ha a CO2 tartalom 0,03% alá esik, akkor csökken a fotoszintézis, míg a szén-dioxid tartam növekedésével a 

fotoszintézis eleinte gyorsan nő, majd állandósul. A levegő szén-dioxid mennyisége a légkörben a fotoszintézis 

hatására csökken, de a légzési folyamatok és a baktériumok tevékenysége növeli a mennyiségét. Igen jelentős a 

szerepe a CO2-nak az üvegházhatás szempontjából. 

A levegő szennyező anyagai közül a legnagyobb mennyiségben a SO2 fordul elő, ami a kéntartalmú anyagok 

égésével jut a légkörbe. A kén-dioxid a levegő vízgőz tartalmával kénes savat alkot, ami savas csapadék 

formájában kerül a földre, így a kéndioxid gyorsan kimosódik a légkörből. 

A levegő fizikai tulajdonságai közül a legjelentősebb a légáramlás, a szél. A szél kedvező hatásai közül fontos a 

párolgás fokozása és a növények beporzása, de az erősebb szél jelentős károkat is okozhat. Az állatvilágot a 

légmozgás kevésbé befolyásolja, de erősebb szél esetén az állatok aktivitása csökken, növekszik hőveszteségük. 

A repülő állatok gyakran a légmozgásokat és légáramlatokat használják ki vonulásukhoz. A szélnek jelentős 

szerepe van egyes állatfajok vagy növényi magvak terjedésében is. 

A hőmérséklet 

Az éghajlat jelentős hatással van az élő szervezetekre, és meghatározza az élőlények elterjedését. Az éghajlati 

tényezők közül a fény, a hőmérséklet és a csapadék a legjelentősebbek. A hőmérséklet az élőlények minden 

élettevékenységét befolyásolja, ezért általános hatással bír az élővilágra. Az a hőmérsékleti viszonyok 

meghatározzák az éghajlati övek kialakulását, és így a növény- és állatvilág elterjedését is befolyásolják. Az 

élőlények eltérő mértékben képesek alkalmazkodni a hőmérsékleti viszonyokhoz. A növényvilág és a változó 

testhőmérsékletű állatok élettevékenységeit a hőmérsékleti viszonyok nagymértékben befolyásolják, 0 oC fok 

alatt nyugalmi állapotba kerülnek vagy elpusztulnak. A melegvérű állatok viszont képesek alkalmazkodni a 

hűvösebb viszonyokhoz is, és részben a külső hőmérséklettől függetlenül végzik élettevékenységeiket. A vizek 

élővilága a víz fizikai paramétereitől függ, így a vizek befagyása (édesvizeknél 0 oC celsius fok, tengereknél -2-

(-3) oC fok) esetén életműködésük lelassul. A magas hőmérsékleti tartományban az élővilág ugyancsak kevésbé 

képes alkalmazkodni a kedvezőtlen viszonyokhoz, a legtöbb növény és állat nem képes elviselni az 50 oC 

celsius fok feletti tartományt, de egyes algák és baktériumok akár 80 oC celsius fok felett is megélnek. 

A hőmérsékleti gradiens a hőmérséklet eloszlást jelenti, azaz egységnyi távolságra eső változást. A vízszintes 

(horizontális) és függőleges (vertikális) hőmérsékleti gradiens megmutatja a léghőmérséklet csökkenésének 

vagy növekedésének mértékét. 
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3. fejezet - 2. Populációbiológiai 
ismeretek 

1. 2.1 A populációk 

A populáció fogalmát sokan sokféleképpen fogalmazták meg. Az ökológiában egy adott faj tényleges 

szaporodási kapcsolatban álló egyedeinek összességét nevezhetjük populációnak. Sok definícióban ehhez még 

hozzá teszik, hogy azonos helyen és időben együtt élő egyedekről van szó. Ez a kiegészítés bár igaz, nem nyújt 

plusz információt, hiszen ha tényleges szaporodási közösségről van szó, akkor azok az egyedek nyilvánvalóan 

egy időben és azonos helyen kell hogy éljenek. Felmerül a kérdés, hogy térben hol, valójában mekkora területen 

élnek egy populáció egyedei? Ha a házi verebet vesszük példaként, akkor feltehető, hogy a Debrecenben élő 

verebek egy populációnak tekinthetőek. Nyilvánvaló, hogy a pályaudvaron élő verebek egymással szaporodási 

kapcsolatban is vannak, de mivel mozgékony egyedeik vannak, így valószínű, hogy a város kilométerekkel 

távolabbi pontjaira is kilátogatnak, ahogyan az ott élő verebek is ellátogatnak a pályaudvarra, vagy egy 

harmadik helyen találkoznak. Ez azt jelenti, hogy az év, vagy az évek során ezek a verebek egymással 

szaporodhatnak, és feltehető, hogy rendszeres génkicserélődés van a csapatok között. Nem valószínű azonban, 

hogy az 50 km-re lévő Nyíregyházára rendszeresen ellátogatnának, hiszen számukra idegen erdőkön, füves 

legelőkön és szántóföldeken keresztül kellene repülniük, amit általában elkerülnek. A nyíregyházi verebekkel 

ezért nincs rendszeres genetikai kapcsolat, emiatt a nyíregyházi verebek egy különálló házi veréb-populációnak 

tekinthetőek. 

Hogy egy populáció határa hol húzódik, azt persze csak genetikai vizsgálatokkal lehet bizonyítani, ezért az 

előbbi példa csak feltételezésekre épül, melyet egy genetikai analízis erősíthetne, vagy cáfolhatna meg. Teljesen 

nyilvánvaló azonban, hogy egy nagy mozgékonyságú, nagyobb testű, vándorlásra, kóborlásra hajlamos állatnak 

(pl. medve) a populációja nagyobb területen él, mint egy kistermetű, korlátozott mozgékonyságú, esetleg 

elszigetelt helyen élő faj populációja (pl. egy tó törpeharcsái). 

2. 2.2. A populációk jellemzői, szerkezete 

Egy populáció fontos jellemzője annak egyedszáma. Az egyedek száma ritkán határozható meg teljes 

pontossággal (számolással). Talán csak a nagyobb testű, nem rejtett életmódú állatoknál van erre esély, mint a 

fehér gólya esetében, bár bizonyos, hogy ez sem ad teljesen pontos egyedszámot. A fajok többségénél a 

populáció egyedszáma csak becsléssel határozható meg. Erre a gyakorlatban számos módszer létezik, de 

mindegyik azon az elven alapul, hogy adott területen vagy térfogatban megszámoljuk (illetve becsüljük) az 

egyedek számát és ezt vonatkoztatjuk a populáció által elfoglalt területre vagy térfogatra. Bármennyire is 

pontosan meg tudjuk határozni a vizsgált populáció egyedszámát, az csakis az adott pillanatra jellemző szám, 

hiszen az egyedszám egy folyamatosan változó érték, melyet 4 tényező határoz meg: a születések és 

halálozások, valamint a be- és kivándorlás. 

A születések számát a natalitással fejezhetjük ki. A natalitás, vagyis a születési ráta az adott időegység alatt 

világra jött utódok számát jelöli, melyet egy adott egyedszámra vonatkoztatunk, pl. 1 év alatt 1.000 egyedre eső 

utódok száma. A natalitás számos belső (endogén) és külső (környezeti) tényezőtől függ. Mindenekelőtt 

meghatározza a fajra jellemző genetikailag kódolt utódszám. Ez fajtól függően 1-től több millióig is terjedhet. 

Ezt módosítja, hogy évente hányszor szaporodik az állat és hány utódot hoz a világra. Az éves generáció-szám 

és az egyszerre produkált peteszám adja meg a potenciális szaporodó képességet. Ez egy olyan populáció-

jellemző, melyet egy átlag nőstény egyedre határozhatunk meg. Valójában ettől az egyedek jelentősen 

eltérhetnek, hiszen a fiatal és idős nőstényeknek még, illetve már kevesebb utóduk van, míg a középkorú 

egyedek termékenyebbek. A születések számát közvetlenül, illetve közvetve a környezet erősen befolyásolja. 

Ennek hatására tapasztalható valós utódszámot jellemezhetjük az aktuális szaporodási rátával. Kedvezőtlen 

időjárási és táplálkozási körülmények között kisebb az élveszületések aránya: vetélés, halvaszületés, madaraknál 

kelésgyengeség fordulhat elő. Ezek a jelenségek a populáció túlszaporodásakor is felléphetnek, melyek 

visszacsatolásként működnek. A túlzott egyedszám növekedés növeli a stresszt, ami a neuro-hormonális 

rendszeren keresztül élettani problémákban nyilvánul meg. Territoriális állatok esetében a territóriumhoz nem 

jutó egyedek nem szaporodnak. Betegségek és élősködők szintén csökkenthetik a termékenységet. 

A populációban a halálozások arányát a mortalitási ráta fejezi ki. Ezt a natalitáshoz hasonlóan szintén adott 

időegységre és adott egyedszámra vonatkoztatjuk. Valamennyi állatfaj esetében egy fiziológiai adottság, hogy 
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egyedei mennyi ideig élnek. Egyes rovarok csak néhány hétig élnek (pl. fürkészdarazsak), míg a nagytestű 

emlősök akár évtizedekig (pl. afrikai elefánt). A populáció mortalitási rátája alapvetően függ az egyedek 

koreloszlásától. Egyes fajoknál más-más korban nagyobb a veszélyeztetettség. Így a pontyok pete és ivadék 

korban halandóbbak, míg az ember inkább idős korban. A mortalitást a genetikai tényezőn túl a környezet 

alapvetően meghatározza. Sok faj esetében fiatal korban rendkívül nagymértékű a halandóság. Különösen a 

petékkel szaporodó állatokra igaz ez, hiszen már pete korban a ragadozók vagy gombás fertőzések tizedelik az 

állományt. A legtöbb faj esetében, amint egy fiatal egyed elér egy kort, jelentősen csökken a halálozás, míg idős 

kor elértével hirtelen megugrik. Különösen az 1 évnél rövidebb életet élő fajoknál kifejezett ez, hiszen a 

többségük szaporodás után elpusztul, a külső hatásoktól függetlenül. Egy populáció túlszaporodása esetén olyan 

sűrűségfüggő hatások jelennek meg, amelyek a mortalitás radikális emelkedését okozzák (pl. betegség, 

alultápláltság). 

A mortalitás reciproka a túlélési ráta. A túlélést és mortalitást korosztályonként elemezve négy alaptípusba 

sorolhatók a fajok populációi: 

A – korral exponenciálisan növekvő mortalitás (pl. magyar lakosság) 

B – korral exponenciálisan csökkenő mortalitás (pl. halak, kétéltűek) 

C – kortól független mortalitás (pl. énekes madarak, legyek) 

D – fiatal és idős korban magas mortalitás (pl. bogarak) 

 

A koreloszlásnak tehát fontos hatása van a mortalitásra, de mint láttuk a natalitásra is. A populáció 

korosztályainak eloszlását az ún. korfa ábrázolja. A korfából megállapítható a különböző korosztályok, illetve a 

két nem aránya. Az egykorú egyedek csoportját kohorsznak nevezzük. Ha egy populáció egyedei között a 

fiatalok aránya kimagaslóan magas, akkor „fejlődő” populációról van szó, ha az idős egyedek aránya nagyobb, 

akkor „hanyatló” populációról beszélünk, és ha szinte minden korosztály aránya hasonló, akkor „stagnáló” a 
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populáció. Egy „egészséges” természetes populációban a fiatalok aránya mindig nagyobb, mint a többi 

korosztályé. Ha ez nem így van, akkor az általában valamilyen külső okra vezethető vissza. 

 

A be- és kivándorlás a populáció egyedszámára általában kisebb mértékben hat, mint a születési és a halálozási 

ráta. Minden populációra jellemző, hogy nyílt rendszerként működik, tehát a közeli populációkból új egyedek 

érkezhetnek, de el is hagyhatják azt. Ez a génkicserélődés azonban egy alacsony szintet nem léphet át, hiszen ha 

nagyon jelentős mértékű lenne, akkor már egyetlen populációnak tekinthetnénk őket. A migrációnak tehát 

fontos szerepe van a többi populációval való kapcsolatban, azonban az egyedszámra csak kis mértékben hat. 

Egy populációt egyedszámánál sokkal jobban jellemez annak egyedsűrűsége, a denzitás. Az egyedsűrűség adott 

területegységre vagy térfogatra eső egyedek számát jelenti. Ez az érték jól összehasonlítható más populációk 

hasonló jellemzőjével. 

számából kiszámolható az egy év alatt elérhető utódszám: 

3. 2.3. A populációk szaporodása 

Minden megfelelő körülmények között élő faj átlagegyedére jellemző, hogy élete során kettőnél több utódot hoz 

a világra, tehát az apa és anyaállat nem pusztán saját pótlásukra elegendő számú utóddal rendelkezik, hanem 

annál többel, esetenként több milliószor többel (pl. galandférgek). Ebből az következik, hogy egy képzeletbeli 

ideális populációban, ahol a környezet nem hat az egyedekre, az egyedszám ugrásszerűen, exponenciálisan 

növekedne. 

A populáció szaporodási teljesítményét fejezi ki a fekunditás Ez a megszületett egyedek, lerakott peték számát 

jelenti. (A formailag hozzá hasonló szó, a fertilitás ettől eltérő jelentésű, az utódok létrehozására való képességet 

jelenti, ellentéte a sterilitás) 

A peteszámból (ez jelenthet petét, tojást, újszülöttet) és az egy év alatti generációk 
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Rovaroknál: F = (f x p)g 

F: egyedszám-növekedés 

f: ♀ száma 

p: peteszám 

g: azon generációk száma, melyek még abban az évben maguk is szaporodnak 

Pl. a szúnyogoknál, ha 3 generáció van, egyszerre 2000 petét rak egy nőstény, (melyek fele ♀ lesz), szaporodás 

után a szülők elpusztulnak, akkor egy év alatt egy nőstény leszármazottainak száma az egymilliárdot is elérheti: 

F= (1x1000)3 = 1000 x 1000 x 1000 → 1 Mrd 

A természetben számos környezeti tényező megakadályozza az exponenciális növekedést. Ezek közül a 

legfontosabbak az időjárás, táplálék, ragadozók, betegségek, paraziták, búvó- és fészkelőhelyek, interspecifikus 

versengés, stb. Természetes környezetben a források végesek (táplálék, fészkelőhely, territórium, stb.), így azok 

korlátozott volta miatt a populáció egyedsűrűségének növekedésével megjelennek a sűrűségfüggő korlátozó 

tényezők. Az egyedsűrűség növekedésével például az egy egyedre jutó táplálék mennyisége csökken, ami 

csökkenti a natalitást, növeli a mortalitást. A denzitás növekedése esetén a fellépő betegségek és paraziták 

könnyebben, gyorsabban terjedhetnek. Ezek és további sűrűségfüggő tényezők lelassítják az egyedszám 

növekedését, míg az végül meg is áll. Azt az egyedsűrűségi értéket, melynél a populáció tartósan nem lehet 

magasabb, a környezet eltartóképességének nevezzük. 

 

Egy élőhely eltartóképessége időről időre változik. Egy szántóföld tavasszal alig biztosítana élelmet egy 

vaddisznó kondának, ugyanakkor ősszel kukoricaérés idején ugrásszerűen megnő a terület eltartóképessége. Egy 

erdő télen alacsonyabb eltartóképességgel rendelkezik, mint nyáron. Többek között ezért is, időről-időre 

megfigyelhető, hogy egy populáció egyedszáma túlnő az eltartóképesség határán. Tartósan azonban az 

egyedszám nem haladhatja meg az eltartóképességet. 
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A gradációra hajlamos fajok esetében kedvező környezeti feltételek között rendszeresen előfordul, hogy az 

egyedszám jelentősen túlnő az eltartóképesség határán, majd hirtelen összeroppan az állomány. Ezt a jelenséget 

nevezzük gradációnak. A gyors, szinte korlátlannak tűnő egyedszám növekedés főként a rovarvilágban fordul 

elő, de az emlősök között is ismert. A gradációra hajlamos fajok (pl. hörcsög, mezei pocok, amerikai 

szövőlepke) populációdinamikája jellegzetes képet mutat, mely 5 ciklikusan ismétlődő szakaszból áll. 

 

1. Lappangási szakasznak nevezzük mikor a populáció egyedszáma alacsony szinten mozog. 

2. Második szakaszban a populáció egyedei erőteljes szaporodásba kezdenek. Sokszor ez a felszaporodás 

kisebb gócokban indul meg, és innen terjed át az egész populációra. 

3. A kitörési szakaszban az egyedszám túllépi a környezeti eltartóképesség határát. Ekkor az egyedekre már 

hatni kezdenek a sűrűségfüggő faktorok. Csökken a rendelkezésre álló táplálék mennyisége, sokszor 

évszakos változás miatt, az egyedek hiányosan táplálkoznak. 

4. A tetőzés elérését követően az összeomlás szakaszában az utódok száma csökken, egyre rosszabb az állatok 

egészségi állapota, járványos betegségek lépnek fel, az utódok egyre gyengébb kondícióban születnek, 

életképességük csökken. Ezen jelenségek hatásaként a populáció összeomlik, akár 99 %-a is elpusztul az 

egyedeknek. 



 2. Populációbiológiai ismeretek  

 11  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

5. A populáció döntő része elpusztult, és a befejező szakaszra már a tetőzés egyedszámához képest csak 

töredékére csökken, végül helyreáll a lappangás szakaszában megfigyelhető törzsállomány. 

A gradációkat sokan meghatározott évenkénti ciklusossággal jellemzik. Hosszútávon vizsgálva azonban 

egyetlen fajnál sem sikerült határozott ciklusosságot bizonyítani. A cserebogár gradációkat pl. 4 éves 

ciklusokhoz kötik, és bár ez a szabályosság néhányszor követheti egymást, de attól jelentős eltérések is vannak. 

A gradációk kialakulásai valójában a kedvező körülmények együttes meglétének köszönhetőek. A gradációknak 

fontos szerepe van a még lakatlan területek benépesülési folyamatában. A felszaporodás helyéről kirajzó 

egyedek szuboptimális élőhelyeken is megtelepednek, ahonnan ugyan később ismét kipusztulnak, de egy részük 

tovább is juthat egy kedvező, de korábban lakatlan élőhelyre, vagy itt találkozhatnak egymástól távolabb fekvő 

állományok egyedei, így génkicserélődés jöhet létre. 

A populációk felszaporodásáért egyetlen tényezőt nem lehet felelőssé tenni. A ható tényezők közül egyszer az 

egyik, máskor a másik fejti ki hatását erőteljesebben. Alacsonyabb egyedsűrűségnél az egyedszámot módosító 

hatások, más szóval sűrűségtől független tényezők (hőmérséklet, csapadék, szél, stb.) hatnak, majd bizonyos 

egyedsűrűséget elérve a sűrűségfüggő tényezők lesznek jelentősebbek, szabályozóként lépve fel. Megfigyelték, 

hogy azok a populációk, melyek diverz társulásban élnek, a populáció egyedszámát tekintve kevésbé 

hajlamosak szélsőséges ingadozásra. Fajszegény társulásban azonban (ilyen egy monokultúrás szántóföld a 

mezei pocokkal) ezek a kilengések sokkal szélsőségesebbek lehetnek. A valóságban a K-értéknél, vagyis az 

eltartóképesség határán, nem áll meg élesen a populáció növekedése. A sűrűségfüggő hatások a K-érték elérése 

előtt már megmutatkoznak, és annak átlépésével különösen a mortalitás növekszik meg, illetve a natalitás 

csökken, mindezek eredményeként az egyedszám ismét a K-érték alá süllyed. Az eltartóképesség határa, mint 

korlátozó tényező, tehát csak késleltetve érezteti hatását. Ezért a populáció létszáma az eltartóképesség határa 

körül ingadozik. 

Sűrűségfüggő jelenségek: 

• betegségek fellépése, terjedése, élősködők számának növekedése, 

• agresszió növekedése, 

• kondíció romlása, 

• termékenység csökkenése, vetélés, halvaszületések számának növekedése, 

• halálozások számának növekedése, 

• testméretek csökkenése, 

• kannibalizmus növekedése (pl. pókoknál) 

A felszaporodások hátterében genetikai összefüggések is fellelhetők. Ha az időjárás évekig hasonlóan meleg és 

száraz, akkor az ehhez legjobban alkalmazkodott egyedek szaporodnak el legnagyobb mértékben, és egy 

megváltozott időjárású évben ezek nagy arányban pusztulnak, ami akár a gradáció összeomlását is kiválthatja. 

Ellenben az évről évre változó klímájú körülmények közt a gradáció elmarad, hiszen egyik genetikai vonal sem 

tud felszaporodni. 

A fajok többségénél a populációk nem mutatnak gradációs felszaporodást. Ezek egy része az előbb említett 

sűrűségfüggő tényezők miatt nem szaporodik egy határon túl, más részüknél azonban egy ún. „populációs 

homeosztázis” figyelhető meg (Wynne-Edwards 1965). Ennek értelmében a fajok populációinak többsége belső 

szabályozásokkal képes a saját populációit olyan alacsony egyedsűrűségen tartani, ami megakadályozza, hogy a 

sűrűségfüggő külső tényezőknek kelljen az egyedszámot szabályozni. A fajra jellemző viselkedések 

megakadályozzák a túlnépesedést. Ezek közül a legfontosabb a territorialitás, a rangsor kialakulása és az 

elvándorlás. 
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A sűrűségfüggő tényezők inkább a K-stratégisták esetében lépnek fel, míg az r-stratégisták esetében (pl. 

rovarkártevők) ezek kevésbé fontos hatással bírnak. A ragadozók szabályozó szerepe kis egyedsűrűségnél lehet 

jelentős, míg a gradációk idején a paraziták és kórokozók hatnak jelentősen. 

A ragadozók hatását vizsgálva, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a polifág ragadozókat és a társulásban élő 

prédafajokat. Ha egy prédafaj magas egyedszámának köszönhetően elszaporodik annak ragadozója, majd a 

prédafaj állománya hirtelen csökken, akkor a jelenlévő másik prédafajra hirtelen nagy nyomással fog nehezedni 

a felszaporodott ragadozóállomány. A ragadozó prédaválasztásakor megfigyelhető, hogy általában a legnagyobb 

egyedsűrűségben jelenlévő faj egyedeit fogja választani. 

4. 2.4. K- és r-stratégisták 

Az állatfajokat szaporodási szempontból két nagy csoportba szokás sorolni: "r"- és "K"-stratégista fajokat 

ismerünk. 



 2. Populációbiológiai ismeretek  

 13  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Az "r"-stratégista fajokra a gyors szaporodás, sok utód jellemző, melynek eredménye a hirtelen megnövekedő 

egyedszám, de a környezeti tényezők kedvezőtlenné válása esetén gyors egyedszámbeli összeomlás figyelhető 

meg a populáció szintjén. A "K"-stratégisták ezzel szemben kevés utódot hoznak világra, azokat azonban 

hosszasan gondozzák. Kicsi a populációban a mortalitás és az egyedek általában hosszú életkort élhetnek meg. 

A végeredmény persze ugyanaz: vagyis, hogy a populáció hosszabb időtávlatban állandó méretű. Stabil 

ökoszisztémában a populációk egyedszáma lényegesen nem változik sok éves időtartam alatt, azonban éves 

szélsőséges fluktuációk előfordulhatnak. Összességében elmondható, hogy a felnövekvő utódok száma függ a 

nőstény megtermékenyülő petesejtjeinek számától, az utódok gondozásától és a környezeti hatásoktól. Ezen 3 

tényező együttes hatásaként hosszútávon a populáció mérete állandó, azaz: 1. 

peteszám x környezet x gondoskodás = 1 

Magának a szaporodó egyednek sem érdeke, hogy a populáció a végtelenségig nőjön, hiszen elsősorban éppen a 

fajtársak jelentenek egymás számára konkurenciát. Ezért a környezet eltartóképessége meghatározza, meddig 

növekedhet az egyedszám. Néhány esetben bizonyítottan olyan viselkedési forma lép fel, mely a szaporodás 

önkorlátozását célozza. Az egyedszám-növekedés hatására stresszes állapotba kerül az állat, ami a 

neurohormonális rendszeren keresztül viselkedésbeli és fiziológiai változásokat is okozhat. Túlszaporodáskor a 

lisztbogár megeszi a lerakott petéket, egyes madárfajok kidobják fiókáikat a fészekből. Rágcsálóknál spontán 

vetélés, illetve időszakos terméketlenség léphet fel. Sokszor előfordul az újszülöttek megevése is. 

5. 2.5. A populációk létszámváltozásának 
szabályozása 

A ragadozó és préda kapcsolat része az életnek és halálnak, de hogyan hat ez a populációra? Eléggé 

egyértelműnek tűnik, hogy a ragadozók számát a prédaállatok száma limitálja. De a ragadozók is limitálják a 

prédaállatok számát? Az amerikai nyérc néhány területen főleg pézsmapocokkal táplálkozik. Kézenfekvő lenne 

azt gondolni, hogy nyérc nélkül több lenne a pézsmák száma. 20 éves vizsgálat azonban azt mutatta, hogy az 
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egyedszámukat a táplálék és az időjárás befolyásolja alapvetően. A ragadozók által megölt pézsmák száma a 

fölöslegben lévő állatok számában benne van. A pézsmapopuláció szempontjából mindegy, hogy ragadozó 

fölözi le a fölös létszámot, vagy időjárás végez velük. A pézsmapocok elsődleges elterjedési területén valójában 

nem hat a populációra a ragadozó, az area peremterületein azonban limitálhatja egyedszámukat. A ragadozó 

néha pozitív irányban is változtathatja a prédapopuláció egyedszámát. Példaként említhető a farkas, mely az 

északi országokban a jávorszarvast fogyasztja. Ha télen csökkenti a jávor populáció egyedszámát, az növeli a 

többiek túlélési esélyeit, melynek következtében több lesz tavasszal az életerősen születő borjak száma. A borz 

becslések szerint az éves gilisztaszaporulat 5 %-át fogyasztja el. Azonban a teljes populációra nincs hatással, 

mert a mélyebb rétegekben óriási hozzáférhetetlen tartalékok vannak. A róka azonban már komoly hatással van 

a földön fészkelő fogolyra, mivel a fogoly a szegélysávban fészkel, ahol a róka mindegyikhez hozzáfér, 

nincsenek „rejtett” tartalékok. A fogoly egyedszám-csökkenése azonban nem hat a generalista rókára, mert 

annak tápláléklistáján csak egy apró komponens a fogoly. 

6. 2.6. Csoportalkotás a populáción belül 

Az állatok a legritkább esetben töltik egész életüket magányosan. Még az amúgy remete életet élő állatok is, 

mint például a vakond, legalább a párzási időszakban felkeresik az ellentétes nemű fajtársukat. A különböző 

csoportokat eredetük és céljuk alapján a következő módon rendszerezhetjük: 

• Vérségi csoportok: 

1. telep 

2. rovarállam 

3. nagycsalád 

4. család 

• árzási csoportok: 

1. párok, háremek 

2. dürgő csoport 

3. ikrázó csoport 

• Kolóniák: 

1. háremcsoportok 

2. fészekkolóniák 

3. szülőkolóniák 

4. Társulás 

5. Alkalmi csoportosulás (aggregáció) 

A vérségi csoportok közös jellemzője, hogy az egyedek között rokoni kapcsolat van. 

A telep korlátozott mozgási képességű állatokra jellemző. A legjellemzőbb példa a korall állatok telepe. Az 

óceánok vizében élő apró csalánzók születésük után nem távolodnak el a szülő egyedektől, sőt azokon fejlődnek 

ki. Ennek köszönhető, hogy akár több száz méter vastagságú korall-zátonyok is kialakulhatnak, ahol 

természetesen csak a legfelső rétegben vannak élő egyedek. Telepet képeznek a fekete kagylók is a tengerparti 

sziklákon és a virágállatok a tenger mélyén. 

Rovarállamot méhek, darazsak, hangyák és termeszek alkotnak. Jellemző rájuk a kasztrendszer, ahol a királynő, 

mint termékeny nőstény, rakja a petéket. A hímek -méheknél heréknek nevezzük őket- feladata a királynő 

megtermékenyítése. A dolgozók terméketlen nőstények. Feladatuk a peték és lárvák ápolása, a táplálékgyűjtés 

illetve a kolónia lakóinak etetése, védelme, valamint az építkezés. A rovarállam lakói közeli rokonságban 

vannak egymással: testvérek - féltestvérek. 
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Nagycsaládos csoportokra az jellemző, hogy az utódok nem hagyják el szüleiket, sőt azok utódai is a csoporttal 

maradnak. A prérikutyák nagycsaládjai akár több száz egyedből is állhatnak, de mindig valamilyen fokú 

rokonság van köztük. Szintén nagycsaládot alkotnak a vándorpatkányok, güzüegerek és a csimpánzok is. 

A családot a szülő(k) és utódaik alkotják. Az utódok önállóvá válása után azok általában elhagyják szüleiket, 

vagy maga a szülő állat zavarja el őket. A családnak több formája is lehet, aszerint, hogy a két szülő milyen 

részt vállal az utódgondozásból. 

• A szülőpárcsaládban mindkét szülő azonos mértékben vesz részt a fiatalok gondozásában. A szülők és az 

utódok közt is kötődés van egymás iránt. Ezen fajok egyedei nem mutatnak jelentős ivari kétalakúságot. Ilyen 

családban élnek a hattyúk, galambok és a balkáni gerle. 

• Apa-anyacsaládnak nevezzük azt a családformát, mikor a hím és nőstény között munkamegosztás alakul ki. 

A sasok és ölyvek esetében csak a tojó és a fiókák közt alakul ki kötődés, a hímnek csak a fészek őrzésében 

és a táplálék szállításában van szerepe. 

• A tiszta anyacsaládban a hím nem vesz részt az utódgondozásban, szerepe csak a megtermékenyítésre 

korlátozódik. A nemek között szemmel látható különbségek vannak, mint a pajzsos cankónál, vagy a 

hörcsögnél. 

• Ritkán, de találkozhatunk apacsaláddal is. Az ilyen családformában a tojó miután lerakta a tojásokat, magára 

hagyja a hímet, amely kikölti azokat és felneveli az utódokat. Ilyen családot képez a havasi lile, az emu és a 

tüskés pikó is. 

Szaporodási időszakban a hímek és nőstények keresik egymást, majd legalább a párzás idejére együtt maradnak. 

Ezek a párzási csoportok, tehát rövid időre állnak csak össze 

Párokat képez a legtöbb állatfaj. A párképzés lehet alkalmi, egy szezonra szóló és életre szóló. Alkalmi párokat 

képző fajok párzás után elhagyják egymást és sok esetben még a nősténynél sem beszélhetünk utódgondozásról. 

A kígyók párzás idejére állnak párba, majd különválnak. A nőstény lerakja a tojásait és magukra hagyja őket. 

Ha a kikelő utódokkal együtt maradna, akkor már újabb csoportról, a családról beszélhetnénk. Az alkalmi 

párképzés a hüllőkre tipikusan jellemző, de a kakukk is csak párosodásra áll párba és a tojásait nem maga költi 

ki. A sünök például párzáskor alkotnak párt, majd megszűnik ez a kicsiny „csoport” és ellés után a nőstény 

utódaival újabb csoportot fog alkotni, a családot. Egy szaporodási szezonra áll párba sok énekes madár, melyek 

az utódok felnevelése után szétválnak. Gyakran több költésre is együtt maradhat a pár, egészen nyár végéig. 

Életre szóló párkapcsolatot hosszú ideig élő fajok alkotnak, például a hattyúk, gibbonok és a ragadozó madarak. 

A hárem már legalább három egyedből álló csoport. Egy hím és több nőstény alkotja, melyek párzási 

közösséget képeznek. Jellemző hazai példa a fácán háreme. Egy hímhez 4-7 tojó tartozik. A költésben, 

csibenevelésben a kakas nem vesz részt. Szintén háreme van a szarvasbikáknak, melyeknek léte csak a párzási 

időszakra korlátozódik. 

Dürgő csoportokat alkotnak a fajdfélék és a túzok is. A túzoknál március végétől május közepéig tart a dürgési 

időszak. Az 5-6 éves kortól ivaréretté váló kakasok látványos tánccal csalogatják magukhoz a tyúkokat a 

dürgőhelyeiken. Itt csoportos párosodás történik, ahol a hímek gyakorlatilag csak a párzás idejére vannak együtt 

a tyúkokkal. 

Ikrázó csoportot halak és békák képeznek. Leglátványosabb a lazacok szaporodása. Lazacok ezrei küzdik fel 

magukat a folyók forrásvidékére, ahol lerakják ikráikat, melyet a hímek megtermékenyítenek. Hazánkban a 

békák kora tavasszal állóvizeknél csoportosulnak, ahol számtalan hím és nőstény gyűlik össze. Peterakás után a 

csoportosulás megszűnik, ivadékgondozásról nem beszélhetünk. 

Kolóniákat alkotó állatok a csoportképzés előnyeit használják ki, mikor több százas vagy ezres óriás 

csoportokban nevelik fel utódaikat. Csak utódnevelés céljára csoportosulnak és utána felbomlik a kolónia. 

A háremcsoport egy speciális kolónia, ahol a háremek, melyek maguk is csoportok, egy párzásra és 

utódnevelésre alkalmas helyen tömörülnek. Különböző fókafajokra jellemző, melyek tengerparti, nehezen 

megközelíthető sziklákat foglalnak el. 

Ha kolóniáról beszélünk, akkor legtöbben a madarak fészekkolóniáira gondolnak. Valóban ezek a 

leglátványosabb kolóniák, gondoljunk csak a pingvinek, sirályok, flamingók, kormoránok, partifecskék, gémek 
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vagy akár a varjak kolóniáira! Ezek a madarak csak a fészkelés idejére alkotnak ilyen csoportot, mely a fióka 

felneveléséig tart. Mindkét szülő részt vesz a költésben és a fiókák etetésében. 

A denevérek szülőkolóniákat alkotnak. Májusban -fajtól függően- egy padláson, nagyobb faodúban, vagy 

barlangban több száz vagy ezer nőstény denevér gyűlik össze. Megszülik kicsinyeiket, majd azok röpképessé 

válása után, júliusban felbomlik a kolónia. Hazánk legnagyobb szülőkolóniája 4.000 denevérből áll. 

A társulás az állatok olyan tömörülését jelenti, ahol a predáció elleni védelem, vagy valamely forrás megléte 

köti össze az egyedeket. A társulás egyedei között van vonzódás. Ilyen társulás lehet a hal-raj. A számtalan 

együtt mozgó állat sikeres védelmet nyújthat a ragadozók ellen. A szavannán legelésző, akár több fajból álló 

csorda, szintén biztonságot jelent az egyed számára. Ilyen csordát zebrák, antilopok, gazellák alkotnak például. 

A társulások közé sorolhatók télen a varjak, vonulás idején a darvak és ludak éjszakázó csapatai is. 

Az alkalmi csoportosulások nagyon sok állatfajnál megfigyelhetők. Mindig valamilyen szűkösen rendelkezésre 

álló forrás körül történik a tömörülés, de az állatok nem vonzódnak egymáshoz. Az ivóhelyen nyáron madarak 

és emlősök is nagy számban összegyűlnek. Télen az etetők körül őzek, vaddisznók tömörülnek. A Boszporusz 

fölött minden évben tízezrével torlódnak össze a vonuló madarak, mivel itt a legkeskenyebb a tenger. Alkalmi 

csoportosulásnak nevezhetjük a tüzelő szuka kutya köré gyűlő kanokat is. Sajátos forrás, a tojásrakó hely körül 

gyűlnek össze a tengeri teknősök. 

7. 2.7. A csoportképzés előnyei 

A csoportképzésnek számos előnyös, de hátrányos oldala is van. Az előnyök és hátrányok nem egyenlítik ki 

egymást, hanem összességében és evolúciós időskálán az előnyök nagyobb súlyúak. Erre egyértelmű bizonyíték 

a csoportok puszta léte. Ha összességében nem lenne előnyös csoportokat képezni, akkor már régen eltűntek 

volna azok az állatfajok, melyek mégis megteszik. 

Mik tehát a csoportképzés előnyei ? 

1. predáció elleni védelem 

• éberség 

• zavaróhatás 

• hígulási effektus 

• csoportos fellépés 

2. táplálkozási hatékonyság növelése 

• társas vadászat 

• csoportos keresés 

• információ centrum 

3. szaporodási előnyök 

• nőstények közelsége 

A csoport legfontosabb előnye, hogy az egyedek túlélési valószínűségét növeli azáltal, hogy több úton is 

csökkenti a predációs veszélyt. A legkézenfekvőbb jellemzője a csoportnak, amit úgy fogalmazhatnánk meg, 

hogy több szem többet lát! Nyílvánvaló, hogy ha több állat is figyel, akkor sokkal hamarabb és távolabbról 

észleli a csoport a ragadozó közeledését. Egy vadliba, amelyik egyedül eszeget, idejének nagyon jelentős részét 

figyeléssel tölti. Ha már ketten vannak, akkor megoszthatják a figyelést egymás között, és ami nagyon lényeges, 

hogy a felszabaduló időt táplálkozással töltheti az állat. Minél többen vannak, természetesen annál nagyobb a 

liba biztonságérzete, így lényegesen több időt tölthet táplálkozással, komfortmozgásokkal és pihenéssel. 

Természetfilmekből jól ismerjük a gepárd vadászmódszerét. Lopakodva megközelíti az antilopokat, ameddig 

tudja, majd rájuk rohan. Igyekszik úgy manőverezni, hogy a csordáról leszakítson egy állatot. Ha egy állatot 

sikerült elkülönítenie, akkor már könnyebb dolga van, hiszen csak arra koncentrálhat, nem zavarja a kavargó 
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állatsereglet. A csoportnak tehát a ragadozóval szemben fontos előnye, a zavaró hatás. A nagy tömegben együtt 

mozgó csapatból a ragadozó nehezen kap el egy állatot, hiszen a hullámzó tömeg annyira zavarja őt, hogy 

csökken a támadás hatékonysága. Ugyanez figyelhető meg a csapatban úszó halak és ragadozóik esetében is. 

Ha egy rénszarvas egyedül legelészik, akkor a támadó farkasok egyetlen célpontja nyilvánvalóan csak ő lehet. 

Ha ketten vannak, akkor már felére csökken az esélye, hogy pont őt kapják el. Ha százan vannak, akkor 1/100-

adnyi a valószínűsége, hogy őt választják ki a farkasok. Ezt nevezzük hígulási effektusnak. A csoport tehát 

csökkenti az egyedre leselkedő veszély nagyságát. 

A préda nem mindig védtelen! -szarva, agyara, patája, csőre, karma is lehet, amivel hatékonyan tud védekezni. 

A csoportos fellépés esetén ezek a védekező lehetőségek hatványozottan jelentkeznek. Szép példája ennek, hogy 

mikor a pézsmatulkokat farkasok támadják meg, a felnőtt állatok kört alkotnak a borjak körül és megvédik őket 

a ragadozóktól. A madarak is gyakorta támadnak rá csoportosan a ragadozójukra és legtöbbször sikerrel el is 

kergetik. 

A csoportos táplálkozás, annak hatékonyságát is növelheti. Legegyértelműbben ezt a farkasok társas 

vadászatánál láthatjuk. A farkasok jól szervezetten, több irányból bekerítik áldozatukat. Az egyik lesben áll, 

míg a többiek felé terelik a szarvasokat. Az ilyen nagytestű állatokat nem is képesek egyedül legyűrni, többen is 

ráugranak. 

A varjak kemény teleken nagy csapatban húznak ki a szántóföldekre, ahol táplálkoznak. A csapat 

szisztematikusan végigkutatja a területet, minden ehetőt elfogyasztanak. A következő nap egy másik területet 

szállnak meg. Ha az egyik varjú egyedül menne ki egy találomra kiválasztott szántóföldre, akkor szerencsés 

esetben sok táplálékot találna, amit ráadásul egyedül fogyaszthatna el. Abban az esetben viszont, ha nincs 

szerencséje és napról napra olyan területre menne, amit előzőleg egy csapat már átkutatott, akkor az állandó 

kereséssel elvesztegetett energia és a kevés táplálék miatt a madár legyengülne és el is pusztulhatna. Nagy 

kockázata van tehát táplálékszegény időszakban az egyedi táplálkozásnak. Nem véletlen, hogy ilyenkor a varjak 

csoportosan keresgélnek, és amint enyhül az idő, a csapatok felbomlanak. 

Az információs centrum hipotézis a csoport sajátos előnyére hívja fel a figyelmet. A táplálék helyét ismerő állat 

átadhatja információit a csoport egy másik tagjának. A méheknél ez az információ átadás direkt módon történik. 

A visszatérő méh "eltáncolja" a nektár lelőhelyének távolságát és irányát. Náluk közös érdek, hogy minden 

egyed sikeres legyen, hiszen közeli rokonságban vannak. 

A másik típusú információ átadást akár "információparazitizmus"-nak is nevezhetnénk. Ebben az esetben nem 

aktív információ átadásról beszélünk. A partifecskék esetében a gyakran etető, tehát bőséges táplálékforrást 

ismerő egyedet a kevésbé sikeres egyed az etetés után követi és így ő is eljut a megfelelő táplálkozó területre. A 

kevésbé sikeres egyedek tehát "meglesik" a sikeres egyedeket, hogy merre mennek. 

8. 2.8. A csoportképzés hátrányai 

A csoportos életnek az előnyei mellett számos negatívuma is van. Ezek a következők: 

• parazitáltság, betegség 

• agresszió 

• forrás kompetíció 

• feltűnés 

• páron kívüli kopuláció 

• fajon belüli fészekparazitizmus 

• idegen fióka etetése 

A csoportképzés hátrányai abból adódnak, hogy az egyedek közvetlen közelében megnövekszik a fajtársak 

száma. A nagy egyedsűrűség és a testi kontaktusok számának növekedése jó feltételeket teremt a betegségek és 

a paraziták terjedése számára. A paraziták alatt az ekto- és endoparazitákat kell értenünk. Az ektoparaziták 

leggyakoribb képviselői a bolhák, tetvek, atkák, kullancsok. A szúnyogok, böglyök, légyfélék szintén 

élősködők, de mivel ezek jól tudnak repülni, nincs szükség a gazdaváltásukhoz, hogy a gazdaállatok közvetlenül 
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érintkezzenek. Sok ektoparazita fajspecifikusan kötődik a gazdaállat fajához, vagy magasabb taxonhoz. Ezek az 

élősködők testről testre, vagy a közösen használt pihenőhely alomanyagának közvetítésével jutnak át egyik 

egyedről a másikra. Sok madár- és emlősfaj úgy védekezik a paraziták ellen, hogy rendszeresen vagy 

periódikusan váltja a pihenőhelyét. Nem használják fel többször a fészekanyagot. 

Az endoparaziták közül a legjelentősebbek a laposférgek (mételyek, galandférgek) és fonálférgek közül 

kerülnek ki. Ezen fajok többsége gazdacserés fejlődésmenettel rendelkezik, így sikeres fejlődésükhöz több 

környezeti feltétel együttes megléte szükséges. Ezen endoparaziták szintén faj- vagy taxonspecifikusak. 

A betegségek gyors terjedését elősegíti a testi kontaktus és a zsúfoltság. A gradációra hajlamos állatok (hörcsög, 

mezei pocok) túlszaporodását gyakorta a hirtelen fellépő járványok akadályozzák meg. A betegségek és a 

paraziták fontos állományszabályozó szereppel bírnak a társas életet élő állatok körében. A hazai rókák 

elszaporodása feltehetően kapcsolatban van az utóbbi években végzett veszettség elleni immunizálással. Mivel 

ez a súlyos betegség nem tizedeli őket, megnövekedhetett az egyedszámuk. 

A csoportképzés lényeges hátránya az agresszió megnövekedése. Ez gyakorta a forrás kompetíciónak 

köszönhető. Több, azonos fajú egyed együttélése során, versenytársat jelentenek egymás számára, hiszen 

igényeik megegyeznek. Azonos táplálékot fogyasztanak, ugyanolyan búvóhelyigényük van, hasonló 

fészekanyagot gyűjtenek, stb. Ez folytonosan konfliktusok kialakulását eredményezi, melyet a társas együttélés 

tompító mechanizmusainak kell szabályozni (rangsor, territoriális viselkedés). 

Esetenként fontos hátránya a csoportnak, hogy feltűnő lehet a nagyszámú állat. Erre természetesen a ragadozók 

is felfigyelnek és rendszeresen rájárnak a táplálékforrásra. A menyét nagy pusztítást végezhet a gyurgyalag és a 

partifecske telepeken, ahol lyukról-lyukra járva kirabolja a fészkeket. A szavannán élő ragadozók és dögevők a 

nagy csordákat követve jutnak biztos táplálékhoz. 

A fészektelepeken élő madarak esetében megfigyelték, hogy az együttélés hátránya lehet a páron kívüli 

kopuláció, a "félrelépés". Ez a hím egyed részéről lehet hátrányos, hiszen ilyenkor nem a saját utódainak 

felnevelésére fordítja az energiáját, hanem idegen hím fiókáit neveli a párjával. Hasonló hatása van a 

fészektelepen belüli fészekparazitizmusnak is. Egyes tojók a közeli idegen fészekbe is elhelyeznek 1-1 tojást, így 

mentesülve a fiókanevelés költségei alól, ami a pótszülők számára természetesen hátrányos. 

A koloniális állatok esetében előfordul, hogy idegen fiókát etet a madár vagy emlős, mivel adott esetben nem 

képes felismerni a szülő a saját utódát. Ez a hátrány azonban csak az egyed szempontjából jelentkezik, hiszen 

csoportszinten akár előnyös is lehet. 

9. 2.9. Hierarchia a társas kapcsolatokban 

Az erőforrások szűkössége esetén az állatok állandó konfliktusba kerülnek egymással azok megszerzéséért. A 

költséges harc és az erőforrások stabil elosztása miatt különböző stratégiák alakultak ki. A terület védelme, a 

teritorialitás az egyik stratégia, míg a másik a szabályozott társas kapcsolatok Lehetnek. A csoportosan élő 

állatoknál alakult ki a hierarchikus rendszer, a rangsor. A rangsor biztosítja, hogy az egyedek folytonos harc 

nélkül juthassanak a szükséges és elégséges forrásokhoz, ugyanakkor megmaradhassanak a csoportban. Rangsor 

csak az egyedi felismerésre képes állatok körében figyelhető meg, melynek három típusát ismerjük: 

• despotizmus 

• lineáris rangsor, 

• piramidális rangsor 

Despotizmus: A despotizmusban nincs igazán rangsor, hanem egy uralkodó van és számos egyenrangú dolgozó. 

Az államalkotó rovarok körében ismert. A poszméhek nőstényei, melyek tulajdonképpen egymásnak testvérei, 

együttes munkával építik fel a költőkamrákat. Amint a munka befejeződik és peterakásra kerül sor, az egyik 

egyed feltűnően agresszívvé válik és megakadályozza nővéreit a peterakásban. Minden méhsejtben a saját petéit 

helyezi el, és ha egy másik egyed mégis petézne, megeszi annak petéit. A peték lerakásával megszűnnek a 

konfliktusok, és királynőnek ismerik el a petéző egyedet, miközben teljes odaadással gondozzák annak kikelő 

lárváit. 

A háziméheknél, termeszeknél ez a rendszer már olyan méretekig specializálódott, hogy a méhanya külsőre is 

megkülönböztethető a terméketlen dolgozóktól. 
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A lineáris rangsort szokás csípésrendnek is nevezni, mivel legtisztább formájában a házityúkok körében 

figyelhető meg, melyeknél a harc csípkedésekben nyílvánul meg. Ez a csoportszerkezet maximum 10 fős 

csoportban érvényesül igazán. A lényege, hogy minden állat alá-fölé rendeltségi viszonyban van, nincsenek 

egyenrangúak. A domináns állatot alfával, a rangsor végén álló állatot omegával jelöljük. Az alfa az összes többi 

tyúkot csípkedheti. A béta az alfa kivételével a többit, a gamma az alfa és béta kivételével a többit csípheti, és 

így tovább. A rangsorban leghátul álló egyedet minden csoporttag csípkedi. Lineáris rangsorral találkozhatunk a 

gímszarvasnál is. 

Piramidális rangsor főleg az emlősökre jellemző. Ez is több szintű rangsort jelent, de azonos szinten több egyed 

is lehet. Itt is találhatunk egy abszolút rangelsőt, melyet 1-2 trónkövetelő követ. Konfliktusok csak az egymást 

követő szintek egyedei között alakulnak ki, tehát az 1.-2.; 2.-3.; 3.-4. rangú állatok tűznek össze alkalmanként és 

a rangsorban távol állók (pl. 2.-4. szint) nem. A rangsorban alól álló állat elismeri a több szinttel felette álló 

uralmát. A magasabbrendű állat azonban csak a pozíciójára veszélyt jelentő, közvetlen alatta álló egyeddel 

érezteti rendszeresen fölérendeltségét. Ilyen rendszerben élnek például a majmok családjai és hordái. 

A rangsor a gerincesek körében elterjedt szociális kapcsolatrendszer, melynek számos előnye van. A csoport-

szintű előnyöket 3 pontban lehetne összegezni: 

• kevesebb konfrontáció 

• legkiválóbb genetikai adottságok érvényesülése 

• összetartó erő. 

A farkasok hordájában valóban „farkastörvények” uralkodnak. A leterített szarvasból a legerősebb, egyben a 

rangsorban is elöl álló egyedek fogyasztanak először. Folyamatos mozgások és vicsorítások tartják távol az 

alacsonyabb rangú társakat, amelyeknek csak elcsent cafatok jutnak, amíg a falkavezér(ek) jól nem laktak. A 

rangsorban hátrébb állók nem veszik fel a harcot, hanem kényszeredetten várnak a sorukra. Pontosan érzékelik, 

hogy korábban már megküzdöttek, és eldőlt, kié az elsőbbség. Innettől kezdve nem kifizetődő újabb és újabb 

harcot vállalni. Összességében tehát csökkent a konfliktusok száma! Mindenki tudja, hol a helye a falkában. A 

továbbiakban a rangsorban előrébb állók már csak erődemonstrációt végeznek, ha meg akarják erősíteni 

pozíciójukat. Az alacsonyabb rangúak ez alapján is meg tudják állapítani az erőviszonyokat és csak abban az 

esetben kerül harcra sor, ha a feltörekvő egyed elég erősnek érzi magát, hogy felvegye a harcot az előrelépés 

érdekében. 

A rangsor első pozíciója számos kiváltságot biztosít. A rangelső sokkal több nőstényt fedez be, mint az 

alacsonyabb rangú hímek. Páviánoknál megfigyelték, hogy peteérés idején a nőstény a vezérrel párzik, annak 

ellenére, hogy azon kívül más hímekkel is kapcsolatot létesíthet. Így az utódok többsége a vezérhímtől 

származik. 

A dámvad bikák a barcogó helyen gyűlnek össze és barcogóteknőt kaparnak. A barcogóhely központi helyén a 

legerősebb bika helyezkedik el. A szélen lévő hímekkel egyszerűbb lenne a párzás, mégis a tehenek a 

legerősebb állatot választják. Ugyanígy tesznek a siketfajdok is a dürgőhelyen: a legerősebb kakast választják. A 

viselkedés jelentősége, hogy a domináns hím által hordozott kiváló tulajdonságokat kódoló gének öröklődnek át 

az utódokba. A populáció szempontjából nagy jelentőséggel bír, hogy mindig a legalkalmasabb génszekvencia 

terjedjen el. 

A csoport az összetartását nem közvetlenül a rangsornak köszönheti, de annak közvetett hatásai mindenképpen 

segítik azt. A csoport szétesne, ha állandó konfliktusok hiúsítanák meg az együtt élést. A rangsor csökkenti a 

konfliktusok számát. A csoport az idegenekkel szemben agresszívan lép fel. Az alacsonyabb rangú állatoknak a 

csoport elhagyása sem jelenthet alternatívát, hiszen más csoportok rendkívül agresszívan viselkednek velük 

szemben, nem fogadják be őket. Ezért a legadaptívabb viselkedés mégis a maradás, és idővel a tapasztalatok 

birtokában, a magas rangú egyedek gyengülésével, előre lépni kedvezőbb pozícióba. 

A rangsor kedvező pozíciójú helyeiért meg kell küzdeni. A küzdelem azonban a lehető legkisebb kockázattal 

kell, hogy járjon. A győztesnek nem célja, hogy megsemmisítse a másikat, csak az elsőbbséget akarja 

elismertetni, így a vesztes, amennyiben módjában áll távozni, sértetlenül megteheti. A komolyabb 

következmények elkerülésére alakult ki a behódoló magatartás. 

A behódolás fontos mozzanata az agresszivitást kifejező testrészek elfedése. A róka befejezi a vicsorgást, 

elfordítja a fejét. A szarvasok lehorgasztják agancsukat és elfordulnak. Minden legyőzött állat kerüli a 

szemkontaktust. A felborzolt tollat, szőrt, úszókat lesimítják. Gyakori a kölykökre jellemző viselkedés 
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megjelenése. Vékony, magas behódoló hangokat hallathat az állat, mint pl. a kutya nyüszítése. A kutya a nyakát 

is odatartja legyőzőjének, amely nem harap belé, hanem érzékelve a megadást, győztesként elvonul. 

Néhány fajnál, mint pl. a vaddisznóknál is, már néhány napos korban elkezdődik a versengés például az első pár 

csecsekért, melyek több tejet adnak, mint a hátsóbbak. A fészekben a madárfiókák közül is a legerősebbek 

jutnak több táplálékhoz. A csoportban történő folyamatos versengés alakítja ki a hierarchiát. Az egymást követő 

győzelmek "önbizalmat" adnak az állatnak. Kísérletben megfigyelték, hogy az az állat, melyet eleinte gyengébb 

vetélytársakkal párbajoztatnak, az magasabb pozícióig jut el, mint az, amelyik már az elején vereséget 

szenvedett. 

A csoportban a rangot a státuszt jelző bélyegek is közvetítik a tagok felé. Ha ez a bélyeg elveszlik, sérül, akkor 

hirtelen visszaesik a rangsorban az állat. Jól látható ez a gímszarvasoknál az agancsváltás időszakában, mikor a 

domináns hímek hirtelen lecsúsznak a rangsorban, ha lehullatják agancsukat. 

A kedvező pozíció eléréséért szövetségek is alakulhatnak a csoportban. Ez főleg közel rokoni alapon történhet. 

A páviánoknál, oroszlánoknál például a testvérek együtt léphetnek fel a vetélytársak ellen. A nőstények 

rangsorát is meghatározhatja az, hogy a párjuk milyen rangban van. Domináns hím nősténye szintén domináns a 

csoportban. 

10. 2.10. Territorialitás 

Számos állat életének döntő részét egy általa megszokott és jól ismert területen tölti el. Amennyiben ez a terület 

biztosítja számára a szükséges forrásokat, nincs oka, hogy elvándoroljon onnan. Sokszor azonban a források 

végesek és csak bizonyos számú állat eltartását biztosítják. A forrásokért történő versengés legjellemzőbben a 

fajtársak között zajlik, hiszen az ő igényeik megegyeznek. A szűkös források (pl. táplálék, fészkelőhely, stb.) 

megszerzéséért és megtartásáért állandó harc alakul ki, melynek során az egyik stratégia, hogy az állat egy jól 

védhető területet foglal el, a territóriumot. A territórium olyan terület, melyet az adott egyed vagy csoport a 

fajtársakkal szemben védelmez, és kizárólagosan használ. Territórium csak ott alakul ki, ahol valamilyen 

természeti erőforrásból korlátozott mennyiség van, illetve ha az egyáltalán fizikailag védhető. Jellemzően az 

állatvilágban a következő forrásokat szokták védeni a territoriális állatok: táplálék, ivóhely, fészkelőhely, 

búvóhely (alvóhely, pihenőhely), nemi partner. 

Meg lehet-e fogalmazni általánosságban, hogy mekkora legyen a territórium? -hiszen rendkívül változatos az 

állatfajok mérete, ami nyilván fontos tényező. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy legalább akkora területet 

kell védenie a tulajdonosnak, ahol a szükségleteit kielégítheti. Ez logikus, hiszen lehet a territórium bármekkora, 

ha ott nem talál például elegendő táplálékot az állat. A territórium felső mérete is korlátozott! Nem lehet 

nagyobb, mint amit hatékonyan meg tud védeni. 

A territórium tartásnak költsége és haszna is van. A haszon egyértelmű, hiszen forrásokhoz jut az állat, a költség 

pedig szintén jól látható: meg kell jelölni a határokat, azokat őrizni kell, a betolakodót el kell zavarni, sőt néha 

véres küzdelmet is kell folytatni. Csak akkor alakulhat ki territórium, ha a haszon nagyobb mint a költségek. 

Nézzünk meg egy jellemző példát! Az elefántfókák szaporodási időszakban a tengerparti sziklákon akkora 

helyet védenek, ahol a hárem éppen elfér. Nagyon kemény, véres harcok folynak a picinyke territóriumért. Azok 

a partszakaszok a kelendőek, ahol több nőstény elfér és biztonságos a sziklák felülete. Az a hím, amelyik ilyen 

partszakasz birtokosa, biztos lehet benne, hogy számos nőstényt megkaphat. A területvédés költségei óriásiak, 

hiszen súlyos sebesülések is előfordulnak, és ráadásul táplálkozni sincs lehetőségük a hímeknek, mert ha 

beúsznának a tengerbe, azonnal elveszítenék territóriumukat. Ekkora költség mellett a haszonnak is óriásinak 

kell lenni, különben nem érné meg ez az áldozat! Valóban így is van, hiszen a territórium tulajdonosa 

megtermékenyítheti a nőstényeket, így utódai lehetnek. A vesztes hímek azonban kiesnek a szaporodásból, tehát 

mindent elveszítenek! 

A territórium megvédése ritkán vezet közvetlen összecsapáshoz. Ezt elkerülendő, a határokat pontosan ki kell 

jelölni. Ez sokféle módon történhet. Vizuális területjelzés lehet a tulajdonos puszta jelenléte. A fiatal őzbak 

elmenekül, ha meglátja a terület tulajdonosát. A vadkan fákhoz szokott dörgölődzni. Ilyenkor jól kihúzza magát, 

a hátát púposítja, hogy a dörgölődzés nyomai minél magasabban legyenek. A tigris a karmát koptatja úgy, hogy 

minél magasabbra nyújtózik. A dörgölődzés és a karom élesítés nyomait meglátva, az idegen hím képet alkothat 

mekkora termetű, milyen erős lehet a terület őrzője. 

Az énekes madarak énekelnek, tehát akusztikus jeleket használnak. A sűrű erőben ez a legcélravezetőbb, hiszen 

a vizuális jeleket nem venné észre a betolakodó, míg a jól terjedő hang óvatosságra inti. 
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A vadmacskák kémiai jelzéseket alkalmaznak, mikor erős szagú vizeletüket ráfecskendezik a fatörzsre, 

növényzetre. 

Az üreginyúl az álla alatt lévő illatmirigyek váladékával jelzi fajtársai számára a terület foglaltságát. 

Azok a territoriális állatok, melyek ürülékükkel, vizeletükkel, illatmirigyeik váladékával jelölik territóriumaik 

határát, rendszeresen körbejárják azt, és megújítják jelzéseiket. Rádiótelemetriás vizsgálatok szerint az állat a 

territórium centrumában, valamint a határok mentén tartózkodik a legtöbbet. Ha egy idegen fajtárs vetődik a 

határra, az azonnal érzékeli a terület foglaltságát. Az esetek többségében nem történik behatolás, de ha mégis, 

akkor a tulajdonos megjelenésekor elmenekül a határsértő. Ritka eset, hogy összecsapásra kerüljön sor. A 

tulajdonos a hazai pálya előnyeit kihasználva bátran megtámadja a betolakodót. Az jellemzően menekülésre 

fogja a dolgot, még akkor is ha erősebb a támadónál. A tulajdonos gyakran üldözi ellenfelét, amint azonban 

átlépi a határvonalat, hirtelen lecsökken az agresszivitása (2.ábra). 

 

A territórium mérete részben egyedsűrűség-függő, másrészt a terület értékétől is függ. Egy táplálékban (és más 

adottságokban) gazdag territórium kisebb, mint a kevéssé értékes. Egy értékes területet több támadás ér, de 

méreténél fogva könnyebb is megvédeni. 

Miért előnyös a territoriális viselkedés? 

A territóriumok szorosan egymás mellett helyezkednek el. A szomszédok kölcsönösen ismerik egymás jelzéseit, 

elfogadják egymást és tiszteletben tartják a határvonalakat. Éppen ezért csak jelzés szintjén vannak közöttük 

konfliktusok. Éppen annyi territórium van egy területen, ahány állatot az eltartani képes. Ezek számára 

"megélhetést" biztosítanak a territóriumok és szaporodási lehetőséget. A terület nélküli kóbor egyedek azonban 

ki vannak szorítva a szaporodásból. Ez a rendszer ezért fontos állományszabályzó szereppel bír. 

Megakadályozza az időről-időre fellépő túlszaporodást. 
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A vizsgálatok ugyanakkor azt is kimutatták, hogy egy adott területen több egyed élhet territoriális rendszerben, 

ha valamelyik forrás korlátozottan van jelen, mintha nem lenne territórium kialakítás. 

A territórium nagyobb biztonságot jelent a ragadozókkal szemben, hiszen a préda állatnak a jól ismert területen 

nagyobb esélye van elbújni. 

Olyan területen, ahol nincs territórium, az egyedek állandó konfliktus helyzetben találják magukat, aránytalanul 

sok energiát fordítanak agresszív viselkedésformákra. Ezzel szemben a már kialakult territóriumok csökkentik 

az összetűzések számát. 

Ahol a források szűkössége és a jelentkezők nagy száma miatt erős a versengés a territóriumért, azt csak a 

legerősebb, legjobb adottságú egyedek képesek elfoglalni. Mivel csak a territórium tulajdonosok 

szaporodhatnak, fontos szerepe van a természetes kiválasztásban. 

Összességében tehát a territoriális viselkedésnek a következő előnyei vannak: 

• csökkenti az agressziót, 

• állományszabályzó szerepű, 

• biztosítja a lehető legtöbb állat megélhetését, 

• növeli a biztonságot a ragadozókkal szemben, 

• legjobb adottságú egyedek szaporodását biztosítja 

Látjuk, hogy sok előnye van a territorialitásnak. Felmerül ezért a kérdés, hogy miért nem alakul ki ilyen 

viselkedés minden állatnál? Amennyiben a szükséges források korlátlanul állnak az állat rendelkezésére, nincs 

territórium képzés, hiszen minek védeni amiből sok van? A sáskáknak nincs territóriumuk, hiszen mindenütt 

találnak zöld táplálékot maguknak. A szitakötők néhány faja azonban véd egy kisebb területet, ahol 

folyamatosan járőrözik. Számára a táplálkozó terület fontos forrás, ami nem áll korlátlanul rendelkezésre. 

Akkor is felesleges territóriumot védeni, ha túl sok a behatoló. Ekkor képtelenség őrködni a territórium felett, 

hiszen minden energiát felőrölne a védelem. Harmadik oka a territorialitás hiányának, ha valamely forrásból (pl. 

táplálék) nagyon kevés van és csak óriási területen szerezhető meg. Télen a cinegék nem tartanak territóriumot, 

hanem kóborolnak, hogy egyáltalán életben maradhassanak. 

Territóriumképzésnek, mint láttuk, szigorú feltételei vannak, és az állat fajtól, kortól, évszaktól függően alakítja 

ki, vagy adja fel ezt a viselkedését. 
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4. fejezet - 3. A társulások 

1. 

A társulás (biocönózis) olyan szupraindividuális szerveződési egység, amelyet egy adott élőhelyen azonos 

időben élő és egymással kapcsolatban lévő populációk alkotnak. Növények (fitocönózis) és állatok (zoocönózis) 

közössége, amelyek sajátos strukturális és funkcionális tulajdonságokkal rendelkeznek. 

A társulások változatosságát fejezi ki a biodiverzitás, melynek három szintjét, a genetikai, a taxon és az 

ökológiai diverzitást különítjük el. A genetikai diverzitás az öröklésért felelős DNS molekulák sokféleségében 

jelentkezik és mutáció, rekombináció, illetve bevándorlás révén jöhet létre. A genetikai variabilitás és a 

rátermettség között pozitív kapcsolat van, hiszen egy nagyobb genetikai változatossággal rendelkező faj, az 

egyedek génjeiben kódolt változatos tulajdonsághalmaz következtében nagyobb eséllyel képes alkalmazkodni a 

változó környezeti, élőhelyi viszonyokhoz. Ezáltal a genetikai variabilitás feltétele a természetes szelekciónak és 

megteremti az új fajok keletkezését eredményező evolúciós változások alapjait. A genetikai változatosság 

elvesztése napjainkban alapprobléma, mely nem határolható el az emberi tevékenység negatív hatásaitól, éppen 

ezért megőrzése a természetvédelem nagyon fontos célkitűzése. A genetikai variabilitásnak négy szintjét 

különböztetjük meg. Az egyes fajok közötti genetikai távolság egymástól látszólag is különböző fajok esetében 

egyértelmű, vannak azonban külső megjelenésükben rendkívül hasonló, sőt anatómiai bélyegek alapján 

gyakorlatilag megkülönböztethetetlen, de genetikailag elkülönült ún. sibling fajok. Létezik egy faj több 

populációja között is genetikai távolság, ami az eltérő környezeti viszonyok közötti szelekció eltérő irányával 

magyarázható. Az egy populációhoz tartozó egyedek közötti genetikai diverzitás apróbb morfológiai, illetve 

funkcionális, viselkedésbeli eltérésekben nyilvánul meg, és hosszabb távon lehetővé teszi az egyedek révén a 

populáció egésze számára a változó környezeti körülményekhez való alkalmazkodást. Az azonos lókuszon 

megjelenő két eltérő allél, vagyis a heterozigótaság formájában, illetve a heterozigóta lókuszok teljes genomon 

belüli arányában jelentkezik az egy egyed genetikai állományán belüli genetikai diverzitás. A heterozigótaság 

változatosabb tulajdonságokat eredményez az egyeden belül, aminek következtében több 

tulajdonságkombináció jöhet létre, ezzel növelve az egyed alkalmazkodási, fennmaradási esélyeit. 

A taxondiverzitás az egyes társulások fajokban vagy más taxonómiai egységekben való gazdagságát jelenti. A 

faj olyan egyedek összessége, amelyek potenciálisan képesek egymással szaporodni és termékeny utódok 

létrehozására képesek. A faj a rendszerezés alapegysége, a fajok sokfélesége pedig a leggyakrabban használt 

diverzitási mutató. A faji változatosság, azaz a fajgazdagság, az adott társulásban előforduló fajok számát jelenti 

és az élőlénytársulások egyik alapvető jellemzője. A közösségek jellemzésére a fajgazdagságot gyakran az 

egyes fajokba tartozó egyedek számával együtt, faj-egyed diverzitásként szokták használni. Minél több faj 

alkotja a társulást, és minél kiegyenlítettebb az alkotó fajok egyedszáma, annál magasabb a társulást jellemző 

diverzitásérték. Annak ellenére, hogy a faji változatosság a biológiai sokféleségnek, és így a társulások 

diverzitásának is a leggyakoribb értelmezése, előfordulhat, hogy más, faj alatti vagy faj feletti rendszertani 

egységek diverzitásának a vizsgálata is szükségessé válhat. 

Az ökológiai diverzitás a közösségeket felépítő populációk számát és tömegarányát, a komponensek tér- és 

időbeli mintázataiban, funkcionális kapcsolataiban, kölcsönhatásaiban megjelenő sokféleséget jelenti. Ennek 

egyik fontos eleme a funkcionális diverzitás, ami tulajdonképpen a fajkombinációk, vagyis a lokális együttélési 

módok sokfélesége, és ide tartozik a táplálkozási szintek, vagy a guildek számában és gazdagságában megjelenő 

sokféleség is, ami növeli a társulások alkalmazkodóképességét, stabilitását. Az ökológiai diverzitás másik fontos 

megnyilvánulása a szerkezeti diverzitás, ami a társulások fizikai szerkezetére vonatkozik, és a fajok, növekedési 

formák, korcsoportok és mindezek térbeli elrendeződésének a sokféleségét jelenti. Az ökoszisztéma vagy táji 

szintű diverzitás is az ökológiai diverzitás elemének tekinthető. Ez az alkalmazott térbeli skálától függően 

jelentheti egyetlen társulásféleség különböző szukcessziós állapotainak sokféleségét ugyanúgy, mint egy 

nagyobb térségben az előforduló társulások számából és mintázataiból adódó sokféleséget. 

A társulások időbeni változása lehet periódikusan ismétlődő (aszpektus) és egyirányú folyamat (szukcesszió). 

Az aszpektus a társulás időbeni, ritmikus változása, jellemzően az évszakos változást jelenti. Egy erdőben 

például tavasszal elsőként jelennek meg az aljnövényzetben a fényigényes, korai virágzó lágyszárú növényfajok, 

majd megkezdődik a rügyfakadás, a fás szárú növények is virágokat, leveleket fejlesztenek. A lombfakadást 

követően az árnyéktűrők jelennek meg. A növények ivaros és ivartalan szaporodásának ideje egy ilyen jellegű 

élőhelyen elsősorban a nyári hónapokra tehető. Az őszi időszak a termésérlelés ideje és ilyenkor megy végbe az 

őszi lombhullás is. Az egynyári és több éves lágyszárú növények felkészülnek az áttelelésre, lombozatukat 

elvesztik, inaktív állapotba kerülnek. A téli nyugalmi időszak, habár látszólag eltűnik ilyenkor az élet az 
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erdőből, nagyon fontos a növénytársulás tagjainak, enélkül képtelenek volnának a következő tavasszal újra 

hajtásokat, szaporítószerveket fejleszteni. 

Az erdő évszakos változásához hasonlóan aszpektus jellegű időbeni változás az állattársulásoknál is 

megfigyelhető. Szemléletes példa erre a vándorló madarak élete. A tavaszi időszakban megérkeznek 

vándormadaraink telelőterületeikről, hamarosan megkezdődik a párba állás, majd megtörténik a szaporodás. A 

nyár a fiókanevelés időszaka. Költöző madaraink életének talán egyik leglátványosabb része az őszi 

madárvonulás, amikor már az azévi fiatalok is telelni vonulnak szüleikkel, idősebb társaikkal együtt. 

2. 3.1. A szukcesszió 

A szukcesszió a biocönózisban végbemenő egyirányú változások sorozata, nem megfordítható folyamat, 

melynek során a társulást alkotó populációk részben vagy teljes egészében kicserélődnek. A változó élőhelyi 

feltételekhez igazodva egyes fajok eltűnnek, mások viszont megjelennek és benépesítik a rendelkezésre álló 

élőhelyet. A szukcesszió során elsőként a pionír, azaz a kezdő társulás jelenik meg, ami az új termőhelyi 

feltételekhez könnyebben alkalmazkodó tágtűrésű fajokból áll. A szukcessziós folyamat addig tart, amíg az 

adott éghajlati viszonyok mellett a lehető legbonyolultabb, legnagyobb produktivitású társulás, az ún. klimax-, 

vagyis a zárótársulás ki nem alakul, amelyben már megjelennek szűktűrésű fajok is. 

A szukcessziónak két fő típusát, az elsődleges (primer) és a másodlagos (szekunder) szukcessziót 

különböztetjük meg. Primer szukcesszió esetén adott területen nem volt korábban semmilyen élet (pl. új vulkáni 

sziget, felhagyott autóút, stb.) és semmiből alakul ki egy pionír társulás, míg a szekunder szukcesszió esetén egy 

hosszú időn át nem változó társulás indul meg a további szukcesszió útján (pl. a szukcesszió folyamatában 

megakasztott hegyi kaszálóréten felhagynak a kaszálással, így az beerdősödik). 

Bugacon a futóhomokon például így néz ki egy primer szukcessziósor: A homoki szukcesszió során a talajt 

borító moha- és zuzmófajok mellett kezdetben nyílt homoki gyepvegetáció jelenik meg. A szukcesszió 

folyamatában a gyep folyamatosan záródik és felmagasodik. A zárt homoki gyeptársulást követően cserjés 

állományok, borókások, majd nyáras-borókások jelennek meg. A homoki gyepek szukcessziójának utolsó fázisa 

a zárt homoki tölgyesek, mint klimax társulások megjelenése. 

A primer szukcesszióra egy bányászati tevékenység során létrehozott meddőhányó természetes benépesülését is 

említhetjük példaként. 

 

Szekunder szukcessziós folyamat egy állóvíz feltöltődése. A tavak feltöltődésének kezdetén mikroszkopikus 

egysejtűek, zoo- és fitoplanktonok alkotják a társulást a nyílt vízben. Extra tápanyag vízbe jutása esetén lebegő 

hínárnövények és moszatok jelennek meg, melyek üledékének felhalmozódása teremti meg a gyökerező 

hínárvegetáció életfeltételeit. A gyökerező hínárnövények szerves anyagainak további kiülepedése a nádasok 

megjelenését vonja maga után. A szabad vízfelület fokozatosan eltűnik, a nádasokat a zsombékos, parti sásos 

társulások váltják fel. A további feltöltődés során mocsárrétek jönnek létre, ezeket a bokorfüzesek, majd a 

puhafás fűz-nyár ligeterdők követik. Jelen példában a keményfás tölgy-kőris-szil ligeterdők tekinthetők klimax 

társulásnak. 
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3. 3.2. Szintezettség és mintázat 

A társulások időbeni változása mellett azok térbeli kiterjedése is fontos jellemző, melynek két típusát, a 

szintezettséget és a mintázatot különböztetjük meg. A szintezettség a társulásokat alkotó populációk függőleges 

(vertikális) irányú megjelentését jelenti. Példaként említhető egy mérsékeltövi hegyvidéki lomberdőben élő 

növénytársulások szintezettsége, aminek a kialakulása döntően a fényért való versengés eredménye. Az egyes 

szinteken a fényen kívül egyéb élettelen környezeti tényezők értékei is jelentősen különbözhetnek. Egy ilyen 

élőhelyen talajszint (ezen belül gyökérszint), mohaszint, avarszint, gyepszint, cserjeszint, valamint a 

lombkoronaszint különíthető el. Az utóbbi a fák magasságától függően még további szintekre tagolódhat, 

hazánkban egy vagy két lombkoronaszintet lehet megkülönböztetni, de egy fajokban és egyedekben is 

gazdagabb trópusi esőerdőben akár több lombkoronaszint is kialakulhat. A növénytársulások ilyen jellegű 

térbeli kiterjedéséhez általában az állatok, gombák, mikroorganizmusok is alkalmazkodnak. Szemléletes példát 

szolgáltatnak erre az erdőlakó fészkelő madarak, megkülönböztethetünk arborikol (koronaszintben költő), 

dendrikol (fatörzsszintben költő), fruticikol (cserjeszintben költő) és terrikol (talajszinten költő) fajokat. 

 

A mintázat, a szintezettséggel szemben, a társulás tagjainak vízszintes (horizontális) irányú megjelenését jelenti, 

amely növény- és állattársulásokra egyaránt jellemző lehet. A vízszintes elrendeződés oka a kedvező környezeti 

tényezőkért vívott küzdelem, aminek következménye a társulás mintázata. Példaként említhető a növények 

fényért folytatott versengése, ami a mintázat esetén nem az egymást magasságukban túlnőni igyekvő fák 

versenyét, hanem az erdő belsejétől az erdőszélek felé haladva, az eltérő fényigényű növények megjelenését 

jelenti. Ugyanilyen módon képzelhető el a megfelelő talajtulajdonságokhoz, így a nedvesség mennyiségéhez, a 

kedvező kémhatáshoz, a tápanyagok eloszlásához való alkalmazkodás következtében kialakuló vízszintes irányú 

struktúra is. 
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Az élőlények az említett főbb törvényszerűségeken kívül egyéb hatásoknak is engedelmeskednek térbeli 

elrendeződésük során. Fontos jelenség a szegélyhatás, mellyel az eltérő társulások találkozásánál 

találkozhatunk. A szegélyhatás következtében a két társulás találkozási sávjában megnövekedett biodiverzitást 

figyelhetünk meg, ahol mindkét társulásra jellemző fajok fellelhetőek. A szegélyterületek sugárzási, légáramlási, 

lég- és talajhőmérsékleti, relatív páratartalmi viszonyai mindkét határoló területétől eltérnek. A szegélyhatás 

szerepe különösen a kisebb élőhelyfragmentumok esetében hangsúlyos, hiszen fragmentálódott élőhelyen a 

szegélyek kiterjedése arányaiban meglehetősen nagy lehet, ami miatt a szegélyek egy-egy tájrészletben 

uralhatják a tájat. 

4. 3.3. A társuláson belüli populációs kapcsolatok 

A társuláson belül élő fajok populációi egymással szoros kapcsolatban vannak. Ezek a kapcsolatok lehetnek az 

adott faj populációja számára nézve előnyös (+), előnytelen (-), illetve semleges (0) hatásúak. Az alapvető 

kapcsolatok a következőek: 

• szimbiózis(++): kölcsönös előnyt jelentő kapcsolat 

• kommenzalizmus(+0)/asztalközösség/: az egyik számára a másik léte közömbös, a másiknak előnyt jelent a 

kapcsolat 

• antibiózis(0-): az egyik populáció számára a másik kedvezőtlenné teszi a környezeti tényezőket vagy 

Az egyik fél életműködése a másikat hátrányosan érinti 

• kompetíció(--)/versengés/: kölcsönösen hátrányos kapcsolat, a populációk között versengés támad az 

előnyösebb helyzet megszerzéséért 

• parazitizmus(+-)/élősködés/: az egyik faj populációja a gazdafaj populációjából táplálkozik 

• táplálkozási kapcsolat(+-): az egyik faj egyedei megeszik a másikat, növényevők, állatevők, mindenevők 

• neutralizmus (00): a két, egymás mellett élő populáció nincs egymásra hatással 

5. 3.4. A biotóp 

A biotóp, vagyis az élőhely olyan, küllemileg is jól elkülönülő természetföldrajzi egység, ahol az élőlények 

összerendeződő populációkat, azaz társulásokat (biocönózisokat) alkotva tartósan és rendszeresen előfordulnak, 

mivel ott valamennyi fejlődési alakjuk megtalálja az élete fenntartásához, illetve szaporodásához szükséges 

körülményeket. A biotóp tulajdonképpen élőhelyi jelleget kifejező, megfigyeléseken alapuló tapasztalati 

kategória. Biotópnak tekinthető pl. egy füves puszta, egy lombhullató erdő, egy szikes tó, stb. 

6. 3.5. Az ökoszisztéma 

Az ökoszisztéma tulajdonképpen ökológiai rendszert jelent, mely az élőlények és élettelen környezetük teljes 

kapcsolatrendszerét felöleli. A bioszférának olyan része, amelyben az élettelen környezet a benne kialakult 

növény- és állattársulásokkal kölcsönhatásban van, ebből következően az élő és az élettelen alkotók között 

folyamatos az anyagcsere. Termodinamikailag nyílt rendszernek tekinthető, energiafelvétel és -leadás jellemzi. 

Az ökoszisztémák általában négy elemből tevődnek össze, ezek az elemek az abiotikus környezeti tényezők 

(élettelen anyagok), illetve a biotikus, azaz élő környezeti tényezők közül a termelő (producens) szervezetek, 

amik szervetlen anyagokból nagy energiatartalmú szerves vegyületet állítanak el, a fogyasztók (konzumensek), 

valamint a lebontók (főleg baktériumok és gombák), amik az elhalt szervezetek összetett szerves anyagait 

bontják le. Az ökoszisztéma elemeinek anyagcseréje hozza létre az ún. trofikus kapcsolatokat, azaz az élelmi 

láncot, alakítja ki a biogeokémiai ciklusokat, vagyis a létfontosságú víz és a biogén elemek (oxigén, szén, 

nitrogén, kén, foszfor, stb.) körforgását az élő szervezetek és geokémiai környezetük között, és biztosítja a 

napenergia megkötését és folyamatos, az ökoszisztémán belül több szakaszon történő áramlását. Az 

ökoszisztémák a növekvő fajdiverzitás, stabilitás és önszabályozás, valamint a rendszeresebb anyag- és 

energiaáramlás irányába fejlődnek. Ismeretesek önszabályozó természetes, vagy más néven önfenntartó, emberi 

beavatkozással (gazdálkodással) megváltoztatott agro-ökoszisztémák, illetve településekkel, kereskedelmi és 

ipari övezetekkel átalakított, mesterséges ökoszisztémákat. Az ökoszisztémák a stabilitás elvének alapján 

mindaddig törekednek a változásra, amíg az önfenntartó mechanizmussal egy dinamikus egyensúlyi helyzetet 
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nem hoznak létre. Éppen ezért minden, az ökoszisztémákba való hozzá nem értő vagy nem megfelelően 

körültekintő emberi beavatkozás nehezen helyrehozható károkat okozhat, ami által megszűnik a természetes 

rendszerek ökológiai egyensúlya, dinamikus egyensúlyuk megbomlik, normális működésük megszűnik, azaz 

degradálódnak. 

A hazai ökológiai szaknyelvben az ökoszisztéma kifejezést használjuk az ökológiai jelenségek értelmezése, 

vizsgálata céljából, az ökológiai kutatómunka során létrehozott, absztrakción alapuló rendszermodellekre is. 

Ezek a rendszermodellek, mint határozott módon elrendezett és összekapcsolt elemekből álló, kvantifikálható 

egységek, alkalmasak arra, hogy a valóság bonyolult jelenségeiről az adott szempontból lényegesebb 

folyamatokat és összefüggéseket egyszerűsített formában, de ugyanakkor hűen tükrözzék és a rendszerelemzés 

eszközeivel leírhatóvá és tanulmányozhatóvá tegyék. A jelentősebb növénytársulási típusokat (pl. tundra, tajga, 

mérsékelt övi lombhullató erdő, trópusi erdő, sivatag, szavanna) a környezetükkel és az ott élő állatokkal együtt 

általában ökológiai rendszermodellnek nevezik, de kisebb egységeket (pl. tó, nádas, vagy akár egy akvárium 

élőlényegyüttese) is modellezhetnek ekképpen, amennyiben azok a rendszer kritériumának megfelelnek. A 

rendszer pedig bizonyos számú alkotórész, és az ezen alkotórészek között fennálló kapcsolat, melynek 

tulajdonságai közé tartozik többek között, hogy az alkotóelemek rendszerint önmagukban is részrendszereket 

képeznek, azok egymás közötti kapcsolatai erősebbek, mint az egyes elemeknek a rendszeren kívüli kapcsolatai. 

Alapvető rendszertulajdonság továbbá, hogy az alkotóelemek valamilyen rendező elv alapján kapcsolódnak 

össze, az elemek között alá- és fölérendeltségei, azaz hierarchikus viszony van. Az alkotóelemek kapcsolódási 

módja és formája adja a rendszer struktúráját. A rendszer egészére jellemző, hogy új, integratív tulajdonságok 

nem vezethetők le az alkotóelemek tulajdonságaiból. A rendszernek mindig van definiálható határa, ami a 

bemenet (input) és kimenet (output) helye. A rendszer időben változik, pillanatnyi helyzetét állapotnak 

nevezzük. A rendszer bizonyos szabályozók hatására változhat, a szabályozók olyan elemek, amelyek az anyag- 

és energiaháztartás eloszlását, illetve mennyiségét befolyásolják. A rendszer működését egyrészt erősítő (pozitív 

vagy kumulatív), másrészt gyengítő (negatív vagy kompenzáló) visszacsatolások (feed-back mechanizmusok) 

jellemzik. 
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5. fejezet - 4. Anyag és 
energiaáramlás a társulásokban 

1. 

A társulásokat jól jellemzi azok anyag- és energiaforgalma. Az anyagforgalom. Anyagkörforgalom:a 

bioszférában ciklikus, az anyag állandó körforgást végez, miközben változásokon megy át, és különböző formát 

vesz fel. A bioszféra élő és élettelen alkotói így egymással kapcsolatban vannak. Az energiaáramlás ezzel 

szemben egyirányú folyamat. 

A társulásokban az anyag- és energiaforgalom a táplálékláncok révén valósul meg. A tápláléklánc a populációk 

között kialakult táplálkozási kapcsolat. A táplálékláncban a társulás minden egyes populációja a táplálékláncok 

egy-egy láncszemét alkotja. Az egyes populációknak a biocönózis táplálékláncában betöltött szerepe alapján 

három csoportja különíthető el, megkülönböztetünk termelő (producens), fogyasztó (konzumens), illetve lebontó 

vagy dekomponáló (reducens) szervezeteket. 

A producensek jellemzően a fotoszintézis segítségével a levegőben található CO2-ból és a talajvízben oldódó 

szervetlen anyagokból (pl. N, P, K) a Nap sugárzó fényenergiájának segítségével szerves anyagokat állítanak elő 

(léteznek kemoszintézissel rendelkező mikrobák is mint termelők). E szerves anyagokat saját testükbe építik be, 

amely így az állati szervezetek számára is felhasználhatóvá válik. A producens növények által előállított szerves 

anyagot növényi biomasszának nevezzük, melynek mennyisége befolyásolja az adott társulásban eltartható 

további trofikus szintek minőségi és mennyiségi tulajdonságait, azaz meghatározza, hogy az adott élőhelyen 

milyen és mennyi állat fordulhat elő. 

A konzumensek, azaz fogyasztó szervezetek más élőlények (növények vagy állatok) szerves anyagaiból 

táplálkoznak. Azok a fogyasztók, amelyek növényevő életmódot folytatnak, és a fotoszintetizáló növények által 

megtermelt szerves anyagot fogyasztják, elsődleges (primer) konzumenseknek nevezzük. A növényevő állatokat 

fogyasztják a másodlagos (szekunder) konzumensek, és az állatevő állatokkal táplálkoznak a harmadlagos 

(tercier) konzumensek. Az állatvilágban, a fogyasztók közöttl megkülönböztethetjük az ún. csúcsragadozókat, 

melyek általában a legnagyobb testű ragadozók a társulásban. 

Fontos szerepe van a lebontó (reducens vagy dekomponáló) szervezeteknek Ezek azok a szervezetek (pl. a talaj 

mikroszervezetei), amelyek az egyébként elvesző szerves anyag energiáját újra bekapcsolják a forgalomba. A 

reducensek, azaz a lebontó (dekomponáló) szervezetek az elpusztult növények és állatok szerves anyagait 

használják fel, és azokat komponenseikre bontják, ezzel az ökoszisztémában lezajló anyagáramlást 

anyagkörforgásként zárják le. A lebontás folyamata két részfolyamatból tevődik össze. Az első részfolyamatban 

a szerves anyagok aprózása történik meg, amelyet elsősorban a talajban élő, a makro- és mezofaunába tartozó 

állatok végeznek. A második részfolyamatban történik meg a humifikáció, majd a mineralizáció következik, 

amely az immáron növények számára felvehető szervetlen anyagok feltárását jelenti. Ez utóbbi részfolyamatban 

döntően mikroorganizmusok (baktériumok, gombák) vesznek részt. Bármely trofikus szint elpusztult 

egyedeinek ürülékét illetve elpusztult testét fogyaszthatják a koprofágok (ürülékevők) és a nekrofágok 

(dögevők). Ez utóbbi csoportra említhetjük példaként a dögevő keselyűket, hiénákat, sakálokat, vagy a dögevő 

rovarokat. 

Leegyszerűsítve a táplálékláncoknak háromféle alaptípusát különböztetjük meg, ezek a herbivora, a parazita, és 

a szaprofita tápláléklánc. A herbivora, azaz növényevő tápláléklánc minden esetben fotoszintézisre képes 

növényre épül, melyet egy elsődleges fogyasztó, egy növényevő állat fogyaszt. A következő trofikus szinten az 

elsődleges konzumens (ragadozó) áll, melyet a ragadozót fogyasztó ragadozó, mint csúcsragadozó követhet. A 

parazita, azaz élősködő táplálékláncban az élő vagy elhalt növényre alapozódva, az azt fogyasztó növényevő 

állat következik, amelyet parazita támad meg, és használja testének szerves anyagait. Előfordulhat 

hiperparazitizmus is, amikor egy élősködőnek további élősködője is van. A szaprofita tápláléklánc korhadékevő 

táplálkozási kapcsolat fennállását jelenti. Itt a folyamat elhalt növényi részekkel kezdődik, amelyeket 

korhadékevő állat tud táplálékként hasznosítani. A sort folytathatja a korhadékevő állattal táplálkozó 

másodlagos fogyasztó, melyet követhet egy ragadozót fogyasztó csúcsragadozó. A táplálékláncoknak bármelyik 

alaptípusáról beszélünk, a lebontó szervezetek sehonnan nem felejthetőek ki, amelyek a láncolatokat körfogássá 

alakítják. A valóságban ilyen tisztán csak kivételesen fajszegény környezetben (sarkvidék, mélytenger) épül fel 

a tápláléklánc, döntően ezek kombinációja fordul elő, amit táplálkozási hálózatnak nevezünk. 
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A táplálékláncok tárgyalásánál meg kell említenünk az Elton-féle táplálékpiramis fogalmát is, ami nem magát a 

táplálékláncot jelenti, e két kifejezést tehát nem szabad egymás szinonimáiként kezelni. A táplálékpiramis a 

tápláléklánc mennyiségi és minőségi tulajdonságait (méretbeli jellegét) fejezi ki. Jól érzékelteti a biocönózisbeli 

tömegviszonyok azon törvényszerűségét, miszerint a táplálékláncok első tagjától az utolsóig a tagok 

egyedszámára és testnagyságára vonatkozó szabályszerűség figyelhető meg. A táplálékpiramisban érvényesül a 

relatív nagyság elve, mely szerint a producensek általában mindig kisebbek, mint az őket fogyasztó 

konzumensek, bár a természetben számtalan kivétel is akad, ilyen kivétel lehet például a planktonikus 

szervezetekkel táplálkozó ámbráscetek jelenléte a tengeri ökoszisztémában, de a kivételekre szolgáltatnak példát 

a parazita táplálékláncok is, ahol a parazita élőlény lényegesen kisebb lehet a számára táplálékul szolgáló 

állattól. A táplálékpiramisokra a relatív nagyság törvényén kívül igaz az, hogy a producensek egyedszáma 

nagyobb, mint az őket fogyasztóké. 

 

A biocönózisokban igen sok, jól elkülöníthető tápláléklánc fordul elő, amelyek egymás mellett, olykor 

egymással átfedésben működnek. Ezeknek a táplálékláncoknak a tagjai ugyanis többnyire nemcsak egy-egy 

fogyasztó számára szolgálnak táplálékul, hanem többnek is. Ezen átfedések miatt a biocönózis sok-sok 

tápláléklánca egy bonyolult táplálékhálózatot alkot. 

A társulásokban végbemenő energiaforgalom során energiaveszteség lép fel. A fotoszintetizáló növények a 

földfelszínre érkező nagy mennyiségű napsugárzásnak csak hozzávetőleg 0,2-0,5 %-át képesek kémiai 

energiává alakítani. Ezt az energiahányadot fotoszintetikusan aktív sugárzásnak nevezzük, melynek egy részét a 

növények saját anyagcsere-folyamataikra fordítják, a többit pedig szervesanyagként saját testükbe beépítik. Ez 

utóbbi, fényenergia formájában a táplálékláncba bekerült és kémiai energiaként raktározott energia ezután a 

növények elfogyasztásával kerül át az állati szervezetekbe. Az egyes trofikus szintek között átadott energia 

mennyisége minden láncszemmel hozzávetőleg 1/10-ére csökken, hiszen az egyes trofikus szinteket alkotó 

élőlények szervezetéből a bekerült energia részben az ürülékkel vagy hulladékhőként távozik, más része 

mozgási energiaként használódik fel. 
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Az anyagforgalom ciklikus. Anyagkörforgalom:a bioszférában az anyag állandó körforgást végez, miközben 

változásokon megy át, és különböző formát vesz fel. A bioszféra élő és élettelen alkotói így egymással 

kapcsolatban vannak. 
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6. fejezet - 5. Niche 

1. 

A niche (ökológiai fülke) egy adott faj egyedeinek társuláson belül betöltött szerepe, melyet a környezeti 

tényezők olyan összessége, melyet igényelnek, illetve képesek elviselni. Hutchinson (1957) nevéhez fűződik az 

ökológiai niche modern meghatározása. A niche egy „n” dimenziós absztrakt tér, amelynek tengelyein a vizsgált 

fajok életfeltételei szempontjából limitáló források és élőhelyi jellemzők értékei helyezkednek el. Minden 

élőlénynek meg van a helye a társulásban, egy adott niche-t tölt be. 

A niche értelmezése több formában lehetséges. A fundamentális niche az az ökológiai tér, amelyet a populáció 

versenytársak, kompetítorok hiányában betölthet. A valóságban realizált niche-ről beszélhetünk, amit 

ténylegesen betölt az élőlény, tehát versenytársak, ragadozók, élősködők jelenlétében. 

A Gause hipotézis szerint két teljesen hasonló ökológiai igényű faj tartósan nem létezhet együtt, mert az egyik 

kiszorul a társulásból a kompetíció miatt. A versengés hatására jön létre a niche szegregáció az élőlények 

felosztják a forrásokat egymás közt. Stabil éghajlati, környezeti feltételek között az élőlények evolúciójuk során 

egyre tökéletesebben osztoznak a forrásokon, ezzel csökkentve a fajok közötti versengést (interspecifikus 

kompetíció). A forrásfelosztás szempontjából csoportosíthatjuk egyazon limitáló forrást hasznosító fajokat. Az 

egy csoportba tartozó élőlényeket guild-nek nevezzük. (pl. nektárral táplálkozó madarak). 

A különböző ökológiai feltételek a rokon fajok eltérő és hasonló tulajdonságait is eredményezik, melyek között 

szabályosságok figyelhetőek meg: 

Divergencia (eltérési) szabályok 

Bergmann-szabály: a különböző éghajlati viszonyok között élő rokon fajok (pl. pingvinek) testnagysága a 

hidegebb viszonyok felé haladva növekszik. 

Allen-szabály: a rokon fajok, illetve populációk egyes testfüggelékei (pl. fül, farok, végtagok) a hidegebb 

viszonyok felé haladva rövidül a testnagysághoz viszonyítva (pl. sivatagi róka, vörös róka, sarki róka). 

Hesse-szabály: egy fajon belül a hidegebb éghajlat alatt élő populációkban a szív relatív súlya nagyobb. 

A konvergencia (hasonlósági) szabályok, az evolúció során egymástól függetlenül hasonló jellegek fejlődnek ki 

a hasonló környezethez vagy ökológiai fülkéhez való alkalmazkodás során. Így ásólábak jellemzőek a 

lótücsöknél, vakondnál. Aktív repülésre alkalmas szárnyakkal rendelkeznek a rovarok, repülőhalak, madarak, 

denevérek. Nagy, éjszakai látáshoz alkalmazkodott szemei vannak a peléknek és a makiféléknek. 

2. 5.1. Az ökológiai indikáció 

Valamennyi élőlényfaj jelzi ha valamilyen számára jelentős környezeti változás következik be. Vannak adott 

környezeti feltételre szűkebb tűrésű fajok, melyek hamarabb jeleznek, míg másoknak kisebb az érzékenységük. 

Előbbieket indikátor fajoknak nevezhetjük. Az ökológiai indikáció szoros kapcsolatban áll az élőlények 

ökológiai tűrőképességével (azaz az ökológiai toleranciával). 

A környezeti tényezők megváltozása az élővilágban is változást okoz. E változásoknak három alapesetét 

különböztetjük meg. Első esetben szemmel látható változást nem produkálnak az élő szervezetek a környezeti 

tényezők változására. Második esetben a környezeti tényező változása már jól látható következménnyel jár, de 

az adott élőlény nem tűnik el az adott ökológiai rendszerből. A harmadik esetben az élőlény nem bírja tovább 

elviselni a környezeti tényezők változását, ezért eltűnik az adott ökorendszerből (elpusztul vagy elvándorol). A 

három eset bekövetkezésének a lehetősége szoros kapcsolatban áll az adott faj egyedeinek ökológiai 

tűrőképességével, azaz toleranciájával. 
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Az egyes ökológiai faktorok mértéke (erőssége) és hatása közötti összefüggést a toleranciagörbe segítségével 

értelmezhetjük, ahol a vízszintes tengelyen az ökológiai tényező változását, a függőleges tengelyen pedig az erre 

adott választ ábrázoljuk. A toleranciagörbe kardinális pontjai az optimum, minimum és a maximum pontok. 

Amennyiben a környezeti tényezők az adott élőlény számára a legmegfelelőbbek, az élőlény minden 

életfunkciója, egész élettevékenysége tökéletesen működik. Természetesen a környezeti tényezők kismértékű 

elmozdulása pozitív vagy negatív irányba még nem befolyásolja döntően az élőlény élettevékenységeit, az 

optimum pontot két irányból övező tartományt tehát optimum tartománynak tekinthetjük. Amennyiben a 

környezeti tényezők változása bármely irányban meghaladja az élőlények számára optimális feltételeket, az 

élőlény peiusz állapotba kerül, amelyet rosszabbléti szakaszként is említhetünk. Ebben a tartományban már nem 

teljesedik ki valamennyi életfunkciója, bekövetkezhet például, hogy csökken a szaporodási ráta. A peiusz 

szakaszon túlmenően bármelyik irányban pesszimum tartományról beszélünk, melyet esetleg nyugalmi periódus 

(pl. téli álmot alvó emlősöknél a téli nyugalmi időszak, vagy a kétéltűeknél a téli hibernáció állapota) 

beiktatásával vagy valamilyen túlélő képlet fejlesztésével (pl. lágyszárú növények áttelelése mag vagy talaj 

alatti szerv segítségével) képesek elviselni az élőlények. A minimum pont az a legkisebb érték, amely alatt, a 

maximum pont pedig az, amely felett az élőlény nem bírja tovább elviselni a környezeti tényezők 

megváltozását, ezért, amennyiben arra testfelépítése és életmódja lehetőséget teremt, elvándorol az adott 

ökorendszerből (pl. vándormadarak), egyéb esetben elpusztul. 

Az ökológiai indikáció megértéséhez hozzásegít bennünket az egyes toleranciatípusok megértése. Alapvetően 

tágtűrésű (euriök) és szűktűrésű (sztenök) fajokat különböztetünk meg. A tágtűrésűek adott környezeti 

hatótényező szélesebb spektrumát, a szűktűrésűek viszont keskenyebb spektrumát képesek elviselni, azaz 

tolerálni. Mind a két alaptípuson belül további csoportosítás lehetséges, beszélünk kis (oligo), közepes (mezo) és 

nagy (poli) euriök és sztenoök fajokról. A három alkategória közötti különbség mindkét alaptípusban az, hogy 

alapvető tűrőképességi jellemzőik mellett az egyes fajok adott környezeti tényezőnek inkább az alacsonyabb, 

vagy magasabb értékeit képesek elviselni, esetleg éppen a szélsőségektől mentesen, a középső intervallumban 

érzik a legjobban magukat. 

Az egyes élőlények toleranciaspektrumai között jelentős különbségek is adódhatnak. Azok lehetnek jó indikátor 

szervezetek, amelyek a környezeti tényezők szűk intervallumához alkalmazkodtak. Jelenlétükkel vagy 

hiányukkal jelzik a környezeti tényezők bizonyos intervallumát, eltűnésükből, szaporodásukból, viselkedésük, 
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vagy élettani jellemzőik megváltozásából következtethetünk a környezeti változásokra, emiatt az ökoszisztéma 

egyes tulajdonságainak (pl. pH, a talaj nehézfémtartalma stb.) megbízható jelzői. 

Az ökológiai (vagy bio-) indikátorok olyan fajok egyedei, illetve társulások, melyek életfunkciói adott 

környezeti faktorokkal szoros korrelációban állnak, így ezek kimutatására alkalmazhatóak. Mivel a környezetet 

károsító anyagok hatására jól látható változással reagálnak, az ún. passzív vagy aktív monitoring vizsgálatokban 

a gyakorlatban alkalmazzák őket. A passzív monitoringnál egy adott terület élővilágából választják ki a 

tesztpéldányokat. Ennek előnye, hogy így a helyspecifikus flóra illetve fauna vizsgálható, míg az aktív 

monitoring alkalmával bizonyos kritériumok alapján kiválasztott pontokra adott időtartamra indikátor 

élőlényeket helyeznek ki. Ez a módszer a mérési körülmények jobb szabványosítását teszi lehetővé, mivel a 

különböző talajadottságból, fajtabeli, illetve vízellátottsági különbségből adódó, az eredményeket befolyásoló 

hatásokat kizárja, ezzel javítva a megfigyelési helyek eredményeinek jobb összehasonlíthatóságát. 

Az aktív monitoringnál alkalmazott tesztélőlényeknél annak alapján, hogy azok az adott környezeti tényező 

szennyezésére külső, jól látható elváltozással (pl. levél foltosodással), vagy bizonyos anyagoknak saját 

szervezetükben történő felhalmozásával reagálnak, beszélhetünk reakciós- vagy hatásindikátorokról és 

akkumulációs indikátorokról. 

A különböző fizikai-kémiai (elsősorban műszeres) mérési módszerekkel pontos adatokat kaphatunk az egyes 

szennyező anyagok koncentrációjáról, a bioindikátorok alkalmazásával azonban egyenesen a hatást 

vizsgálhatjuk, az élőlényt vagy társulást érő összes terhelést, és az azt jelző károsodásokat. A bioindikátorok 

további előnye, hogy bizonyos karakterisztikus elváltozásokkal, a szennyező anyagok immisszióméréssel nem 

kimutatható, a teljes társulásra gyakorolt veszélyét mutatják, illetve hogy a drága és ezért csak pontszerű 

monitoros vizsgálattal szemben lehetőséget nyújtanak egy területet lefedő, kis raszteros immissziós 

hatásvizsgálatra. A bioindikátor fajok egyedi folyamatosan a vizsgált területen tartózkodnak, ezért alkalmasak 

arra is, hogy alkalmi szennyezésekre felfigyeljünk, melyet folyamataos jelentés hiányában műszerekkel nem 

mérhetnénk (pl. egy patakba ritkán, de mérgező anyagot engednek). Alkalmazásuk hátránya azonban, hogy a 

segítségükkel végzett vizsgálat a előrejelzésre nem alkalmas, mivel a kapott értékek a megelőző időszakra 

vonatkoznak. Nehézséget jelenthetnek továbbá a meteorológiai adottságokból, és a szervezeti fejlettségből 

eredő, az élőlény érzékenységét befolyásoló különbségek. 

A bioindikátorokkal szemben támasztott leggyakoribb követelmények a genetikai egységesség, a megfelelő 

érzékenység, a specifikusság, a mérhető reakció, valamint az, hogy a segítségükkel elvégzett eljárás könnyen 

kivitelezhető és reprodukálható legyen. A növények gyakran jó bioindikátorok, mivel helyhez kötöttek, és 

gyakran nagy számban fordulnak elő. Az állatok ezzel szemben éppen mozgásuk, illetve táplálékfelvételük 

révén nagyobb ökoszisztéma-részletekről adnak felvilágosítást. 

Gyakorlatilag minden taxon egyedei alkalmasak lehetnek valamilyen indikációra. A gyakorlatban leginkább az 

algákat, a zuzmókat használják. Az algákat könnyű tenyészthetőségük és genetikai egyöntetűségük miatt 

elsősorban laboratóriumi tesztek során alkalmazzák, többek között vízminőség, gyomirtószer-maradványok, 

ivóvíz-vizsgálatok elvégzésére. A zuzmók előnye a bioindikáció szempontjából, hogy testüket nem borítja 

kutikula, így a különböző károsító anyagok könnyen behatolhatnak és kiválasztási lehetőség híján 

felhalmozódhatnak szervezetükben. A különböző zuzmófajok a környezeti savasodás megbízható jelzői, a 

magasabb rendű növényeknél érzékenyebben reagálnak a légköri SO2 mennyiségének változásaira. A zuzmókat 

inkább a passzív monitoring során alkalmazzák. A levegőminőség-vizsgálatok történhetnek zuzmótérkép 

alapján, melynek készítése a zuzmóskála ismeretén alapszik. A zuzmóskála az egyes fajokat SO2-

érzékenységük alapján rangsorolja, és az egyes szintekhez megbízható SO2 értékeket, pontosabban 

tartományokat rendel. Amennyiben a levegő SO2-tartalma 170 μg/m3, vagy a fölötti, zuzmóélet egyáltalán nem 

képes kialakulni. Még 170 μg/m3 ≥ SO2 ≥ 150 μg/m3 érték között is csak algák jelennek meg, ezt a szintet tehát 

zuzmósivatagnak tekintjük. Az ún. küzdőzónában 150 μg/m3 ≥ SO2 ≥ 70 μg/m3 érték között a kéregzuzmók 

már megjelennek. A kevésbé szennyezett (szabad) zónában 70 μg/m3 ≥ SO2 ≥ 50 μg/m3 érték között már 

leveles zuzmók, 50 (40) μg/m3 ≥ SO2 érték alatt pedig már az igen érzékeny bokros zuzmók jelenlétére is lehet 

számítani. 

A magasabb rendű növények közül a dohány az alacsony légköri (troposzférikus) ózonterhelésre reagál igen 

érzékenyen, már alacsony ózonterhelésnél (40 ppb-s koncentráció esetén is) klorózis tünetei jelennek meg a 

növényen (világos színű foltok a leveleken), míg magas ózonterhelésnél a levélszövet elhal, amelyet sötét színű 

nekrózis jelez számunkra. A károsodás elsőként az idősebb leveleken jelenik meg, majd a felsőbb, fiatalabb 

levelekre is kiterjed. 
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Az indikátornövények közül több nem kizárólag egy szennyező anyagra érzékeny. A Pinto bab, vagy bokorbab 

akkor reagál érzékenyen az ózonra, ha az nitrogénoxidokkal keveredett. Érdekessége, hogy tisztán 

nitrogénoxidokra egyáltalán nem reagál és tisztán ózonra is jóval kevésbé, mint azok keverékére. A kis csalán 

ózonra és peroxiacetylnitrátra, a vörös here pedig ózonra és kéndioxidra érzékeny. Ezen növények 

kombinációjával akár a teljes légszennyezettségi szituációra is következtethetni lehet. Szabad szemmel is jól 

látható reakciójuk a dohányéhoz hasonló, a növényeken nekrotikus foltok jelennek meg. 

Az eddig említett növényi szervezetek kivétel nélkül a hatásindikátorok csoportjába sorolhatók, míg a lombos és 

tűlevelű fás szárú növények akkumulációs indikátoroknak tekinthetők. Leveleikben, ágaikban, évgyűrűikben 

halmozzák fel a szennyező anyagokat. A tűlevelű fákat jobban éri a légszennyezés, mint a lomblevelűeket, 

mivel leveleik 3-7 évig élnek, ezért jobban felhalmozzák a szennyező anyagokat. Amennyiben várható 

élettartamuknál hamarabb lehullnak, ez megbízható jelzés számunkra az élőhely környezeti viszonyainak 

megváltozásáról. A fa szövetének analízise ugyancsak megbízható eredményeket produkál a fás szárú növények 

törzsében felhalmozódott szerves anyagokról. 

A növényeken kívül az állatvilágban is találunk indikátor fajokat. A tengeri korallok, mivel több tényezőre (pl. 

vízhőmérséklet, fény, vízmélység, víztisztaság) is érzékenyek, a legérzékenyebb tengeri élőlényeknek 

tekinthetőek. A kagylók a vizek nehézfém-szennyezésének, illetve a környezeti savasodásnak a jelzésére 

alkalmasak. A barlangi élőlények gyakran a megfelelő mikroklímára érzékenyek, de pl. a barlangi vakgőte 

érzékeny a mikroklímán túl a vízminőségre, vízhőmérsékletre, páratartalomra egyaránt. A gyűrűsférgek és a 

csigák nehézfémek akkumulációs indikátorai, a madarak közül pedig a szarka, héja, vagy macskabagoly ismert 

akkumulációs indikátorok. E madárfajok csontjaikban, tollaikban, májukban és veséjükben nehézfémeket, 

zsírszövetükben pedig klórozott szénhidrogéneket halmoznak fel. 
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7. fejezet - 6. A metapopuláció 

1. 

A földművelés megjelenése óta a hajdan összefüggő növénytársulások, melyek hatalmas területeken is többé-

kevésbé egységes képet mutattak, egyre inkább kisebb élőhely-foltokká töredeztek szét. Az összefüggő 

középhegységi lombos erdőket hazánkban is ma már utak, települések, mezőgazdasági táblák és ipari területek 

szabdalják fel. Bár természetes társulásokban is megfigyelhető a térbeli heterogenitás, az emberi átalakításoknak 

köszönhetően ez sokkal kifejezettebb és átmenet nélküli, szélsőségesen különböző habitat-foltok alakultak ki 

(pl. erdő – kaszáló rét – szántó terület – csatorna part egymás szomszédságában). Ezek a térbeli változások a 

populációk és közösségeik fragmentációjához vezettek. Az állatvilág szükségszerűen követi a számára 

megfelelő búvóhelyet és táplálékot nyújtó növénytársulást, ezért ugyanúgy „foltokban” helyezkednek el kisebb-

nagyobb állományaik, mint az élőhelyüket jelentő növénytársulások. Az egyes állatfajok állományai így kisebb-

nagyobb mértékben egymástól elkülönülnek, vagy el is szigetelődnek, hiszen az élőhely-foltok között barrierek 

(akadályok) alakulhatnak ki. A barriereket két nagy csoportra lehet osztani: a fizikai és az ökológiai barrierekre. 

• Fizikai barrierről beszélünk, ha egy állat képtelen azt fizikailag leküzdeni (pl. a vaddisznó számára egy 

autópálya kerítése fizikai akadályt jelent). 

• Ökológiai barriernek azt nevezzük, ha egy állat fizikailag ugyan le tudná küzdeni az akadályt, de az akadály 

azért leküzdhetetlen számára, mert ott az életfeltételeit nem találja meg, vagy a ragadozói olyan számban 

vannak jelen, amelyek megakadályozzák az átkelést (pl. a mókus számára a két erdőfolt közötti szántóterület 

ökológiai akadály, mert ugyan képes lenne átugrándozni egy km széles szántóterületen, de a rókák, 

kóborkutyák számára célpontot jelentene). 

Fontos kérdés, hogy a habitat foltok között van-e kapcsolat, vagy áthatolhatatlan az akadály? A megfelelő 

kapcsolódások eredménye lehet egy dinamikus fajgazdag mozaik, ahol az adott faj állományai egymással 

kapcsolatban vannak, és populációt alkotnak. Ha tehát rendszeres és intenzív szaporodási kapcsolat van az 

állományok között, akkor populációról beszélünk. A félig elszigetelt (szemi-izolált) élőhely foltokon élő 

állományok közt azonban nem alakul ki intenzív kapcsolat csak alkalmi. Ennek köszönhetően a génáramlás 

közöttük korlátozottabb. Ezeket Levins (1970) helyi (local) populációknak nevezte, és mivel ökológiai egységet 

alkotnak, a teljes egységet metapopulációnak definiálta. E szerint a koncepció szerint nincsenek nagy, stabil 

populációk, csak kicsi, foltszerűen elhelyezkedő helyi populációk, nem folytonos elterjedéssel. Ezek a foltszerű 

helyi populációk rendszeresen kihalnak, majd újratelepülnek. Egy helyi populációnak azt tekinthetjük, ahol az 

egyedek nagy valószínűséggel interakcióban vannak egymással. Turnover-nek nevezzük azt az időt, ami a helyi 

populáció kihalása és újratelepülése között eltelik. A helyi populációk mérete és a bennük zajló folyamatok 

határozottan különbözhetnek egymástól. A benne zajló folyamatok, a születések és halálozások aránya, azok 

egyensúlya és összessége határozza meg a metapopuláció egészének dinamikáját. A helyi populációkban 

szélsőségesebb populációdinamikai folyamatok zajlanak, mint a metapopuláció szintjén. A helyi populációk 

kihalása esetén a habitat-folt csak bevándorlással népesülhet be ismét. A habitat-foltok közötti konnektivitás, 

vagyis kapcsolat milyensége tehát alapvető fontosságú az újratelepülés szempontjából. A konnektivitás 

fajspecifikus, mely a faj mobilitásától és a terepmintázattól függ. A konnektivitás növekedése csökkenti a helyi 

kihalások gyakoriságát. A kapcsolódó foltok populációinak túlélése magasabb, mint az izoláltaké. Felmerül a 

kérdés, hogy mekkora az a távolság, amit az állat le tud győzni? Mekkora táv nem túl nagy ahhoz, hogy a 

metapopuláció fennmaradjon? Ezen kérdésekre adott válaszok határozzák meg, hogy mekkora területen élő 

helyi populációkat tekinthetünk metapopulációnak. 

A helyi populációk egy része optimálisabb (táplálék, búvóhely, méret, ragadozók, stb. szempontjából) élőhelyen 

él, mint a többi. Ezeken az élőhelyfoltokon nagyobb a szaporodási és túlélési ráta, melynek következtében az 

egyedszám és egyedsűrűség növekszik. Mivel egy terület eltartóképessége korlátos, onnan megindul az egyedek 

kiáramlása a szuboptimálisabb élőhelyek felé. Az ilyen „kibocsátó” populációt forráspopulációnak nevezzük. A 

szuboptimális élőhelyeken kialakuló helyi populációk a kedvezőtlen környezeti hatások fellépése és a 

bevándorlás megszűnése esetén kihalnak, és csak akkor népesül be a terület ismét, ha a forráspopulációk felől 

újra megtörténik a kolonizáció. Jó példa erre a güzüegerek térbeli dinamikája, melyek a gyomosabb búza- és 

kukoricaföldeket kedvelik igazán és kedvező években onnan szétterjedve jelennek meg a lucernafoltokon és 

füves pusztákon. Kedvezőtlen időjárási körülmények esetén pedig ezen utóbbi helyekről tűnnek el először (10. 

ábra). 
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Egyes élőhelyek nem alkalmasak hosszú távon egy faj populációjának fenntartására. Hogy ott mégis 

rendszeresen előfordulnak az adott faj egyedei, az az állandó bevándorlásnak köszönhető. Ezeket, a csak 

bevándorlással fennmaradó helyi populációkat nevezzük (sink) csapda-populációknak. A bíbic tavasszal 

gyakran a belvizes búzaföldeken jelenik meg és ott kezd költésbe. A hamar kiszáradó szántóföld és a felnövekvő 

gabona azonban hamarosan nem nyújt sem elegendő élelmet a madaraknak, sem megfelelő élőhelyet az amúgy 

alacsony növésű füves pusztát kedvelő fiókák számára. Ezért ilyen helyeken a szaporodás, a sikeres röptetés 

elmarad arra az évre, tehát igazi csapdáról beszélhetünk. 

Az állatok mozgásuk során kisebb-nagyobb távolságokat tesznek meg. Háromféle térbeli aktivitást 

különböztethetünk meg: 

• mozgáskörzeten belüli helyváltoztatás 

• kilátogatás a mozgáskörzet határán túlra, majd visszatérés 

• elvándorlás 

A mozgáskörzet határán belül találja meg az állat a közvetlen létfenntartásához szükséges forrásokat (pl. 

táplálék, búvóhely). A mozgáskörzet habitat-függő, és akár egy kisebb út is barriert jelenthet. Egy öt méter 

széles erdei út már olyan akadály az erdei pocok számára, amin csak ritkán megy keresztül. Ez nem azt jelenti, 

hogy a populáció szintjén is barrier az út, hiszen azon könnyedén átjuthat egy pocok, de az egyedek napi 

mozgásuk során kerülik az átjárást. A sárganyakú erdeiegér számára viszont az ilyen út nem akadály, azokat 

rendszeresen keresztezik az egyedeik. 

Az egyedek alkalmanként kilátogatnak a mozgáskörzet határán túlra is. Megismerik a környező területeket is, 

ennek köszönhető, hogy a távolabbra elvitt pocok visszatalál az élőhelyére. A felfedező utaknak fontos szerepe 

van, hiszen ha az egyed élőhelye hirtelen megváltozik, a felfedező utak során megismert alkalmas élőhelyekre 

tud átköltözni az állat. A hímek esetében a felfedező utak gyakoribbak. Az ilyen utaknak a génáramlás 

szempontjából is fontos szerepe van, hiszen a felfedezőúton lévő hím ott párosodhat is. A hörcsög 50-100 

méteres körzeten belül éli életét, de esetenként 2 km távolságra is tesz felfedező utakat. Betakarítás után ezért a 

hörcsögök ismerik merre kell elindulni, hogy megfelelő élelmet találjanak. 

Az elvándorlásnak fontos szerepe van az új élőhelyfoltok benépesítésében. A térben és időben változatos 

habitatok növelik a populáció túlélési esélyeit. Az új foltok, illetve a szuboptimális élőhelyek betelepítésében a 

fiatalok jeleskednek. Ennek több oka is van. Egyes fajoknál a kifejlett egyedek elzavarják utódaikat, amint azok 

felnőttek, más fajok territoriálisak, és csak az idősebb, erősebb egyedeknek van esélyük az optimális élőhelyen 

területet foglalni, így a fiatalok kénytelenek elvándorolni. 
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Az állatok számára a habitat-foltok lehetnek optimálisak, szuboptimálisak, marginálisak és alkalmatlanok. Ezek 

a foltok térben és időben is változnak (pl. agrárkörnyezetben egyszer az érő kukorica megfelelő búvóhelyet és 

táplálékot nyújt a vaddisznók számára, míg néhány hétre rá, aratás és szántás után alkalmatlanná válik a terület). 

A kis foltok nem elégítik ki az egyedek időben változó igényeit, ezért a populációk tér-időbeli dinamikája 

változó. A környezetükhöz viselkedésbeli alkalmazkodással tudnak megfelelően viszonyulni. A mozaikos 

élőhelyeken 2 stratégia alakult ki: 

• magas térbeli aktivitás 

• pihenő állapot (téli és nyári álom, áttelelő pete) 

Az első stratégia sikeres mozgásszerveket igényel (madarak, denevérek, lazacok vándorlása). A vándorpatkány 

például a kedvezőtlenné váló élőhelyét elhagyva új élőhelyen telepszik meg, ahol gyors szaporodásba kezd, 

hogy életképes populációt alakíthasson ki (11. ábra). 

 

A foltos elterjedés gátolja ugyan a véletlenszerű (random) szaporodást, de nem jelent genetikai elszigetelődést. 

Tavasszal az üres foltokra betelepülő egyedek az alapítói az ottani lokális populációnak, ezért kialakulhat egy 

„bottleneck-effect” (vagyis előfordulhat, hogy a változatos génállományból csak bizonyos alléllel rendelkező 

egyedek telepednek meg). A nyári szezon végére azonban a foltok közötti kapcsolatok révén a helyi populációk 

genetikailag is homogenizálódnak. Heterogén területeken a legjobb túlélési stratégia a növekvő mobilitás. Az 

erdei pocok homogén habitatokban rövidebb távolságokat tesz meg, mint heterogén élőhelyeken. A specialisták 

mobilisabbak, mert ők nehezebben találnak megfelelő élőhelyet. 

Sok faj úgy védekezik a nehéz, változó körülményekkel szemben, hogy téli álomra vonul. Ez a hideg és 

mérsékelt övi, a magashegységi és sivatagi élőhelyekre jellemző. Más fajok a kedvezőtlen időszakot pete vagy 

báb állapotban vészelik át, és csak megfelelővé váló körülmények közt válnak aktívvá, mint a hazai rovarok 

többsége. 

A foltok betelepítésében fontos szerepe van a foltok közötti útvonalaknak, a stepping-stones-oknak és a zöld 

folyosóknak. Zöld folyosónak nevezzük a két élőhely közötti mozgás szempontjából alkalmas útvonalat. Ilyen 

lehet a mókus számára egy fasor, a mezei nyúl számára a szántóföldek sora, az ürge számára az egymáshoz 

csatlakozó legelők. A stepping-stones tulajdonképpen szintén zöld folyosó, de az útvonal nem folyamatos, 

hanem meg van szakítva. Ilyennek tekinthető a mókus számára az egymástól távolabb lévő erdők lánca, a 

vonuló ludak esetében a pihenőhelyként szolgáló halastavak sora, melyek akár 100 km-re vannak egymástól. A 

természetvédelem fontos feladata, hogy nem védett területeken keresztül is képesek legyenek az állatok (és 

növények) is eljutni távolabbi helyekre, tehát az élőhelyek össze legyenek kapcsolva. Az élőhelyek és az őket 

összekötő folyosók hálózata alkotja az ökológiai hálózatot. A modern természetvédelem kiemelt célja ennek 

kialakítása. 

Vadgazdálkodási, gyakorlati szempontból elegendő, sőt egyértelműbb, ha populáció helyett állományról 

beszélünk. A vadgazdálkodó számára egy faj állománya azoknak az egyedeknek az összessége, amelyeknek 

sorsára hathat az ő beavatkozása, a kiterjedése tetszőleges. Az állomány elterjedési határa tehát nagyobb lehet a 

vadgazdálkodási egység területénél is, de beszélhetünk egy vadásztársaság „őzállományáról” is.. 
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8. fejezet - 7. Area 

1. 

Az area (elterjedési terület) az a terület, amelyen a faj egyedei jelenleg élnek, előfordulnak, szaporodnak. Az 

areát lehet faj feletti és faj alatti taxonómiai egységekre is vonatkoztatni. Az area meghatározásához a 

természetes előfordulásokat vesszük figyelembe, a telepített, mesterséges előfordulások nem számítanak bele. A 

faj areája az a terület, ahol a fajnak rendszeres, sikeres szaporodása folyik (madaraknál költőterület). Azok a 

területek, ahol az állat nem szaporodik de rendszeresen előfordul a rendszeresen látogatott terület (telelőhely, 

vonulási útvonal, pihenőhely). Előfordulhat az is, hogy egy faj egyede rövid ideig és alkalmilag fordul elő 

valahol, például elsodródás révén. Ez az előfordulási hely nem része az areának, ezt alkalmi előfordulásnak 

nevezzük. 

Az area lehet összefüggő (kontinuus) ha a faj populációi folytonosan népesítik be az alkalmas élőhelyeket, 

nincsenek annál nagyobb lakatlan területek, amelyeket a faj egyedei át ne szelhetnének. Széttagolt 

(diszkontinuus) az area ha egymástól elszigetelt populációk is vannak az area területén. A diszkontinuus area 

lehet diszjunkt (széttagolt), vagy diszperz (szétszórt). A diszjunkt area több, nagyobb, jól elhatárolt részből áll, 

melyek térben elkülönülnek. A diszperz area sok apró egymástól jól elválasztott területből áll. A diszkontinuus 

area keletkezése expanzióval vagy regresszióval történik. Expanzió során átjutnak egy széles, korábban nem 

lakott területre, ahol azonban továbbra isel vannak szigetelve a törzsterülettől (pl. egy szigetre eljutnak a faj 

képviselői). Regresszió során a faj elterjedési területe szűkül és felszakadozik, egymástól elszigetelődő foltok 

maradnak fenn. 

Area időben és térben dinamikusan változik, lehet állandó, expanzív, eltolódó, regresszív. A hosszabb időn 

keresztül azonos kiterjedésű areát állandónak mondjuk. Növekvő area esetében expanzív areáról beszélünk, míg 

ennek ellentéte a regresszív area. Az area eltolódó is lehet, ha a peremterületei valahol kitolódnak, míg már 

részén visszahúzódnak. Tipikus példák erre a felmelegedő klímával észak felé tolódó fenyőfajok areái. 

Az area változásának geológiai okai is lehetnek. Legtipikusabb példa a kontinensek vándorlása, melynek révén 

olyan éghajlat alá „csúszhat” egy kontinens, ami jelentősen eltér a korábbitól, ezért adott faj elterjedése 

megváltozik. A felszíni magasságváltozásoknak is lehetnek lényeges következményei egy faj elterjedésére 

nézve. Óceáni szigetek alakulnak ki, kontinentális hidak emelkednek ki, melyek lehetővé teszik a fajok 

továbbterjedését. Jó példa erre a Közép-amerikai kontinens kiemelkedése, melynek köszönhetően a 

méhlepényes emlősök átjutottak Dél-Amerikába. A hegységek kiemelkedése nagy területeken megváltoztathatja 

a klímát. A Himalája kiemelkedésekor tőle északra száraz sivatagos terület alakult ki, kipusztítva sok, korábban 

ott élt fajt. A klímaváltozásnak is drasztikus következményei voltak a földtörténet során, mikor a jégkorszakok 

és a felmelegedési periódusok dinamikusan változtatták számos faj elterjedését. 

Az élőlények szétterjedésük során különféle akadályokkal, barrierekkel találkozhatnak. A barrier lehet fizikai 

(hegyek, óceánok), ha a mozgásszervei alkalmatlanná teszik annak leküzdésére, és ökológiai, mikor bizonyos 

környezeti feltételek hiánya, vagy éppen megléte a puszta életben maradást akadályozva nehezíti a szétterjedést. 

Az elterjedést segíti a zöld folyosó, amely élőhelyeket köt össze (folyók, erdők, fasorok, füves területek 

láncolata, stb.). A biológiai sokféleség megőrzése érdekében az ökológiai folyosók fenntartása fontos, a 

folyosók ökológiai hálózatot képeznek. Ökológiai hálózaton lényegében a különböző természetes és 

természetközeli élőhelyek között meglévő, azt ökológiai folyosók és stepping stones által biztosított térbeli 

kapcsolatrendszert értjük. 

A fajok szétterjedése evolúciós képesség és folyamat, amely során az adott taxon olyan területre kerül, ahol 

korábban nem élt, és ott új élőhelyeket hódít meg. A jó terjeszkedő képességgel rendelkező fajok nagy területet 

hódítanak meg. A kozmopolita fajok jó alkalmazkodóképességük révén földrajzilag nagy területen elterjedtek 

(pl. sergély). Az ubiquista, tág tűrőképességgel jellemezhető fajok általában széles körben elterjedtek. A 

szétterjedés lehet természetes (pl. vándorlás, előrenyomulás), vagy emberi hatásra történő terjeszkedés az 

adventív fajok esetében. 

Földrajzi értelemben a fajok elterjedésének különböző típusai lehetnek pl.: 

• cirkumpoláris – Északi vagy Déli sarkot körbevevő területeken élő 
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• cirkumboreális, pánboreális – cirkumpoláris alatti sáv, nincs folytonos összeköttetés a területek közötti 

területeken előforduló 

• pántropikus – valamennyi trópusi területen előforduló 

• bipoláris - ha a tükörképként előforduló részterületek sarkokhoz közeli területeken 

• arktikus-alpin – zonális arktikus és magashegységi alpin környezetben előforduló 

2. 7.1. Az elterjedési terület növelésének módjai 
(diszperzió) 

Az elterjedési terület növelése több módon is létrejöhet, de legjellemzőbben lassú folyamat, melyben a pionír 

egyedeknek van fontos szerepük. A populáción belül mindig vannak olyan egyedek, főleg fiatal hímek, melyek 

hajlamosak elvándorolni megszokott élőhelyükről. Ezek, ha szerencséjük van, megtelepedésre alkalmas területre 

jutnak el, ahol kolonizálhatják az új élőhelyet. A pionír hajlamuk részben öröklődő, amit utódaikba is átadnak, 

akik további területeket hódíthatnak meg. Ha felszaporodik a pionír hajlam a populációban, akkor akár tartós 

előnyomulás is lehet. Ilyen példa lehet a balkáni gerle vagy az aranysakál esete is, melyek néhány évtized alatt 

többszáz kilométerrel növelték észak felé az elterjedési területüket. Néhány állatfaj esetében sajátos 

életmódjukhoz hozzátartozik a felszaporodás és robbanásszerű előrenyomulás. Ezt inváziónak nevezzük. A 

sáskák és a lemmingek esetében is találkozhatunk ezzel a jelenséggel. Az új helyet elözönlő állat közül 

néhánynak sikerülhet megtelepedni, és így növelni a faj elterjedési területét. 

Nagyon ritka jelenség az irrupció. A pásztormadár például mutatja ezt a jelenséget. Valamilyen ismeretlen oknál 

fogva nagy távolságot megtéve máshol telepszik megy egy populáció. A pásztormadár Közép-Ázsia pusztáiról 

átrepülve a Hortobágyra, ott pár évig megtelepszik, szaporodik is, majd ismét évekre eltűnik. 

Soka vándorló faj esetében könnyen érthető az elterjedési terület növelése. Vonulás közben számos élőhelyet 

megismernek, és idővel, ha valahol szaporodásra alkalmassá válik a terület, ott maradnak, és megtelepednek. Ez 

fordult elő a bütykös hattyúval is, mely ma már Közép-Európában is fészkel, míg korábban északon élő faj volt. 

A legtöbb állat és növényfaj esetében az area növelésének lassú módja figyelhető meg, a penetráció. A 

penetráció lüktető vagy hullámzó area határt jelent. Kedvezőbbé váló években az area határ kitolódik, 

kedvezőtlenebb években visszahúzódik, mintegy lüktet a határ. Ha tartóssá válik a kedvező változás, akkor 

növelhető az area. 

3. 7.2. A szétterjedés ökológiája 

Az élőlények elterjedésük, areájuk növelése érdekében szükségszerűen szétterjednek. A szétterjedés történhet 

saját energia felhasználásával az aktív terjedés esetében, illetve más élőlény vagy közvetítő közeg segítségével a 

passzív terjedés esetében. Utóbbi a terjedést segítő közeg alapján több csoportba is sorolható: 

• Anemochor: A szél segítségével terjedő állat és növényfajokat soroljuk ebbe a kategóriába (pl. növények 

magvai repítőkészülékek segítségével, a kis pókok „ökörnyál” segítségével terjednek). 

• Hidrochor: A víz segítségével terjedő állat és növényfajokat soroljuk ebbe a kategóriába (pl. folyók vagy 

tengeráramlatok messzire elvihetik egyes növények magvait, vagy uszadékfán magát az állatot is). 

• Biochor: Más élőlény, elsősorban állat segítségével terjedő állat és növényfajokat soroljuk ebbe a kategóriába 

(pl. gyümölcsevő állatok a magvakat akár több kilométer távolságra is elszállítják, ahol csírázóképesen 

kiürítik). 

• Antropochor: Az ember segítségével terjedő állat és növényfajokat soroljuk ebbe a kategóriába (pl. 

járművekre feljutó állatok, növényi magvak akár kontinenseket is átívelő távolságra juthatnak). 

4. 7.3. A szétterjedést befolyásoló tényezők 

Az egyes fajok elterjedési területe alapvetően különbözhet egymástól. A jelen pillanatban megfigyelhető area 

legtöbbször sok évezredes, vagy milliós éves folyamatnak az eredménye. A szétterjedés folyamatát nagyon sok 
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tényező befolyásolja. Ezek közül a két legfontosabb az idő és a távolság, mely minden faj elterjedésében 

közreműködött. Nyilván a leggyorsabban mozgó fajok esetében is bizonyos idő kell ahhoz, hogy nagy 

távolságokra eljussanak. A távolságot le kell küzdeni, ami legtöbbször tényleg küzdelmet jelent, hiszen 

akadályokon is át kell jutni. Az akadály leküzdése is időigényes. Óceáni szigetek esetében nagyon sok tényező 

együttes megléte a feltétele annak, hogy oda eljuthasson egy faj és tartósan meg is telepedjen. Ennek sikere a 

távolsággal fordítottan arányos. Nagyon hosszú idő alatt azonban előfordulhat, hogy minden tényező együttese 

jelen van. Ilyen ritka pillanat lehetett mikor a Galapagos szigetekre megérkeztek a pintyek, melyek képesek 

voltak megtelepedni, szaporodni, majd a helyi viszonyokhoz alkalmazkodni. 

Az egyes fajok terjedőképességét alapvetően befolyásolja azok strukturális felépítése. Nyilván a repítő 

szőrökkel rendelkező magvak, a kis tömegű magvak könnyebben képesek a szél segítségével nagy távolságokra 

is eljutni. Nem véletlen, hogy főként ezek közül kerülnek ki a pionír fajok, melyek legelőször megtelepednek 

egy újonnan kialakuló élőhelyen, például egy bánya meddőhányóján. Az állatok közül a hatékony helyváltoztató 

szervekkel rendelkezők általában nagyobb területen elterjedtek. Így a madarak és a denevérek a világ minden 

pontjára eljutottak, és a legextrémebb helyek kivételével meg is telepedtek. A terjedőképességet segítheti az is 

ha olyan fejlődési állapotok vannak egy állat (pl. rovar) életciklusában, mely ellenálló, igénytelen, így esélyes 

arra, hogy nagy távolságot megtegyen károsodás nélkül. A rovarok petéi, bábjai például nagyobb távolságra is 

eljuthatnak anélkül, hogy károsodnának, hiszen ilyen fejlődési alakban táplálékra sincs szüksége. Egy vízbe 

hulló faág kérge alatt lévő bábot a folyó messzire elsodorhat. 

A terjedést segíti, ha az élőlény fiziológiailag ellenálló a károsító hatásokkal szemben. Sótűrő petékkel 

rendelkező rovarok petéit a tengeráramlatok képesek messzebbre elsodorni, mint azokat, melyek károsodásra 

hajlamosak. A gyors anyagcseréjű állatok kevésbé alkalmasak arra, hogy tengeráramlatokkal szigeteket 

népesítsenek be, mint azok, melyek étlen-szojan soká kibírják. A növények közül is a tenger sójának ellenálló 

magvúak népesíthettek be nagyobb területeket. A kókusz termése akár 2 évig is kibírja a tengervízben úgy, hogy 

közben megőrzi csírázóképességét. 

Az elterjedés sikeréhez nagyban hozzájárul az adott állatfaj viselkedésbeli jellegzetessége. A vándorló fajok 

(pl.madarak) vánulásuk során hatalmas területeket járnak be, és a számukra alkalmas területek be is 

népesíthetik, ha a környezeti feltételek idővel alkalmassá válnak. Jó példa erre a bütykös hattyú, mely északon 

fészkelt eredetileg, de az elmúlt évtizedekben megtelepedett a közép-európai területeken is. Segít újabb területek 

meghódításában, ha a csoportban élő állatok elverik, elüldözik a csoporttól az önállóvá váló fiatalokat, melyek 

kényszerűségből is újabb területeket hódíthatnak meg az elterjedési terület határán. 

Az elterjedést megkönnyítheti az adott faj speciális életmódja. Folyóvizek, tengerpartok közelében élő élőlények 

értelemszerűen könnyebben terjedhetnek a víz segítségével, mint szárazföldi társaik. A vízparton élő 

faélősködők a vízbe hulló ágak segítségével könnyebben elsodródhatnak. A generalista táplálkozású fajok 

könnyebben megtelepedhetnek távoli élőhelyeken, mint a specialisták, hiszen nagyobb valószínűséggel találnak 

táplálékot. 

A terjedésben a felfedező hajlam, más néven a nomadizáló genotípus jelenléte és felszaporodása gyorsíthatja új 

területek meghódítását. A balkáni gerle, vagy a pézsma pocok néhány évtized alatt hódította meg Közép-

Európát. A nomadizáló genotípust hordozó egyedek újabb és újabb területekre jutnak el, míg a helyben 

maradásra hajlamos utódok helyben maradnak és szaporodásukkal stabil populációkat hoznak létre. Az új 

területeken leghamarabb a fiatal hímek szoktak megjelenni. 

Az area nagyságát nagyban meghatározza, hogy rendelkezésre állnak-e olyan útvonalak, melyek lehetővé teszik 

adott faj eljutását távoli helyekre, más kontinensekre is akár. Úgynevezett faunafolyosónak (korridor) nevezzük 

azt az útvonalat, ahol a természetes földrajzi adottságoknak köszönhetően az állatok és növények terjedhetnek. 

Hazánk esetében ilyen a Duna-völgye, amin keresztül a hazai fauna jelentős része betelepítette a Kárpát-

medencét az Al-Duna felől. Kisebb földrajzi léptékben zöld-folyosónak nevezzük azokat az útvonalakat, 

melyeken keresztül az élőlények egyik élőhelyfoltról a másikig el tudnak jutni. Sokszor ez nem összefüggő 

útvonal, hanem szigetszerűen elhelyezkedő élőhelyfoltok láncáról van szó. Ebben az esetben stepping stones 

útvonalnak nevezzük. 

Az terjedési útvonalak addig tartanak, míg valamilyen barrier el nem állja el a terjedés útját. Ez leggyakrabban 

folyó, hegység, vagy óceán is lehet. Kulcskérdés, hogy a barrier mennyire tartós? Vannak akadályok, melyek 

évmilliókig fenn állnak, míg mások talán csak évtizedekig. Fizikai és ökológia barriereket különböztetünk meg. 

A fizikai barrier esetében az adott faj egyedei fizikailag nem képesek azt leküzdeni. Ilyen lehet például a tenger, 

hegység, kanyon, homokbucka vagy a láva mező. Az ökológiai barrier esetében az állat lépes lenne azt 
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leküzdeni fizikailag, de élettanilag nem, mivel nem találja meg az állat az életfeltételeit. Ilyenre példa a sivatag, 

kultúrsivatag, hó, klímazóna. 
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9. fejezet - 8. Evolúciós hatások 

1. 

Az evolúció folyamatos változások olyan sorozatát jelenti, melynek során bizonyos populációk öröklődő 

tulajdonságai és jellegei nemzedékről nemzedékre változnak. Az evolúció során a populációk a változó 

környezeti feltételekhez alkalmazkodnak, a folyamat során a génállományuk, ezen keresztül tulajdonságaik 

megváltoznak. 

Az egyedek tulajdonságai a génállományukban tárolt információk révén alakulnak ki, melyek a reprodukció 

során másolással öröklődnek az utódokba. A sejtosztódás során véletlenszerű változások, mutációk mehetnek 

végbe, melyek megváltoztatják az utód génkészletét. Az újonnan kialakuló tulajdonságok hatására az élőlények 

folyamatosan változnak. Az új jellemzők származhatnak még populációk közti génáramlásból és genetikai 

sodródásból is. 

Amikor az új tulajdonságok növelik a túlélési és szaporodási esélyt a következő nemzedékben gyakoriságuk 

növekszik, viszont ritkábbá válnak a populációban ha kedvezőtlen hatással bírnak. Ezt a folyamatot természetes 

szelekciónak nevezzük, ami az adott környezeti feltételekhez való alkalmazkodást (adaptációt) jelent. A 

természetes szelekció a fenotípusra – az élőlények megfigyelhető tulajdonságaira – fejti ki hatását. A kedvezőbb 

fenotípusos tulajdonságok viszont sikeresebbek lehetnek, nagyobb valószínűséggel maradnak életben és 

szaporodnak. Amikor az előnyös fenotípusos tulajdonság genetikai alapra vezethető vissza, akkor az utódoknál 

nő a tulajdonságot eredményező genotípus is. 

Az evolúció több részfolyamat összessége, aminek során az élőlények csoportjai alakulnak ki. A 

makroevolúciós történéseket befolyásolják a globális események (a Földön előforduló nagyméretű globális 

katasztrófák, kontinensek vándorlása, meteorit becsapdások), ezek hatása faj fölötti szinten jelentkezik. Ilyen 

makroevolúciós folyamat az emlősök létrejötte, amit több kisebb léptékű mikroevolúciós folyamat alapoz meg. 

A mikroevolúció az élővilág evolúciójának viszonylag kis léptékű részegysége (pl. egy faj átalakulása, 

kettéágazása, kihalása), illetve a fajon belüli új csoportok (pl. alfajok) megjelenése. A mikroevolúciós 

változások nyomonkövethetők a populációk génállományának vizsgálatával (populációgenetika). A 

legfontosabb mikroevolúcois folyamatok a mutációk, amelyek állandóan és véletlenszerűen változtatják az 

allélokat. Fontos evolúciós szerepe van a populációk közötti génáramlásnak, ami befolyásolja az egyes allélok 

relatív gyakoriságát a populációkban, ezzel közelíti egymáshoz a populációk génösszetételét. A fajon belüli 

génáramlásra jó példa az élőlények elvándorlása (migrációja) és új élőhelyen való megtelepedése és 

szaporodása. Amennyiben valamilyen külső tényező hatására megszűnik a génáramlás két populáció között, 

akkor ezt izolációhoz vezet, ilyenkor a két populáció génösszetétele távolodni kezd egymástól. Egymással 

közeli rokonságban álló fajok amennyiben azonos élőhelyen fordulnak elő hibridizációs zóna alakulhat ki, 

ebben a hibridizációs övezetben a két faj egyedei közti párosodás következtében hibrid egyedek jönnek létre. 

Ezeknek a hibrid egyedeknek a termékenysége a másik két fajhoz képest kisebb vagy gyakran hiányzik, így a 

zóna gátat jelent a további párosodás számára. A hibridizációs zóna korlátozza a génáramlást. Amennyiben a 

populációban nemzedékek során az allélgyakoriság megváltozik genetikai sodródás figyelhető meg. A folyamat 

során egyes allélok eltűnhetnek a populáció génkészletéből és a populációk genetikai állománya egymástól 

eltávolodhat. Az elszigetelődött populációk génállományát és így a faj túlélést is több tényező veszélyeztetheti. 

A kevesebb egyed beszűkült génállománya (bottleneck effect, üvegnyak-hatás) korlátozott 

alkalmazkodóképességet jelent és magában hordozza a kipusztulás nagyobb esélyét. A kis létszámú 

populációkban megnő a beltenyészet veszélye, ami genetikai leromláshoz és a káros tulajdonságok 

megnövekedett előfordulási gyakoriságához vezet. Különleges esetben az elszigetelt állomány genetikai 

összetétele jelentősen eltérhet a fő faj egyéb populációitól és egy új faj kialakulását segítheti, ezt nevezzük 

alapító hatásnak. 

2. 8.1. A viselkedési elemek kialakulása az evolúció 
során 

Mikor a kutatók a fajok kialakulását és fejlődését vizsgálják, jórészt csak a csontleletek sok millió éves 

maradványaira támaszkodhatnak. Míg az anatómiai változások sok esetben jól követhetők, addig a 

viselkedésbeli módosulások csak közvetett módon vizsgálhatók. A csontok és lenyomatok alapján bizonyos 

korlátok között, következtethetünk azok használati módjára is. 
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A viselkedések közötti rokonsági és leszármazási viszonyok vizsgálatának egyik legfontosabb eszköze a 

tipológia, vagyis a magatartások csoportosítása és összehasonlítása. Az egyes fajok viselkedésében hasonló 

elemek ismerhetők fel. Az énekesmadarak számos faja épít fészket az ágak közé. Ennek a viselkedésnek 

valószínűleg azonos eredete van. Az emberszabású majmok szintén készítenek alvófészkeket, azonban a madár 

és a majom fészeképítése nem vezethető vissza közös eredetre, tehát konvergens fejlődésnek tudható be. Ez 

egyben a vizsgálatok nehézségét is jelenti, ugyanis néha nehéz az esetleges közös eredetet kideríteni. A 

kakukkfióka kidobja mostohatestvéreit és a tojásokat a fészekből, hogy csak egyedül maradjon. Ugyanígy tesz a 

szintén fészekparazita gulyajáró madár fiókája is. Ezt az első látásra hasonló eredetű viselkedést jól 

megvizsgálva kiderül, hogy a két madárfaj nincsen rokonságban egymással, csak hasonló viselkedés bizonyult 

sikeresnek az evolúció során. 

Az állatok viselkedése időben változó. Ez érthető is, hiszen az állandóan változó környezethez csak az új 

magatartáselemek megjelenésével vagy módosulásával lehet sikeresen adaptálódni. A változó környezethez 

tanulással lehet legkönnyebben alkalmazkodni. Az ily módon megjelenő új viselkedés azonban nem öröklődik 

át! Az utódok csak ismét tanulással sajátíthatják el az amúgy sikeres viselkedést. Más magatartásformák 

azonban mutáció révén jelennek meg egyes egyedekben. Amennyiben előnyös viselkedést kódol a mutáns DNS, 

akkor az tovább öröklődik és elterjedhet a populációban. Mindkét viselkedésmódosulás (tanult és a mutáns) utat 

nyithat populációk elkülönüléséhez, majd a fajképződéshez. A speciáció egyik lehetséges útja, a következő 

lehet: 

új magatartásforma - szexuális elkülönülés - izoláció - új fajok. 

Az érthetőség kedvéért egy példán keresztül vizsgáljuk meg, hogyan lehet elindítója a viselkedésbeli változás a 

fajképződésnek (speciáció). A léprigónak van olyan populációja, mely a lombos erdőket preferálja, míg a többi 

populáció a fenyvesek lakója. Ezen madarak utódai a szülők élőhelyének megfelelően választanak, tehát 

öröklöttnek tűnik az eltérő preferencia. A lombos erdőben fészkelő madarak messze nagyobb eséllyel, szintén 

lombos erdei párt választanak, hiszen ezek vannak a közelükben. Ez azt jelenti, hogy a fellépő előnyös mutációk 

"nem hagyják el" a populációt, hanem idővel felhalmozódva egyre több bélyeg terjed el, mely elkülöníti a két 

élőhelyen élő populációt. Egy idő után a taxonómusok a két populáció közt már alfaji szintű különbséget is 

kimutathatnak. Majd hosszabb távon a reproduktív izoláció is megtörténhet és két fajra válik szét az eredetileg 

egységes faj. Mindez a folyamat pedig pusztán egy viselkedésbeli eltérésből indult ki. Talán úgy indulhat el egy 

ilyen lánc, hogy a faj elterjedési területének határán élő perempopuláció túlnépesedik és az egyedek egy része 

nem talál fészkelőhelyet a kedvelt fenyőerdőben, hanem kiszorul a lombos erdőbe. Ezek utódai génjeikben 

hordják a fenyves preferenciáját, ezért ha tehetik visszaköltöznek oda. Felléphet azonban egy mutáció, melynek 

révén megváltozik a preferencia. Az ilyen egyed a fenyvesben kiszelektálódott volna, de a lombos erdőben nem, 

sőt el is terjedhet egy a lombos erdőben kialakuló populációban ez a mutáció. Ezen egyedek utódai pedig 

semmiképpen nem hagyják el a lombos erdőt, azt részesítik előnyben. Megtörtént tehát az ökológiai elkülönülés. 

Egy viselkedés megváltozását a véletlen körülmények drasztikusan felgyorsíthatják. A zempléni-hegységben élő 

sárgahasú unkák pocsolyákban, dagonyákban élnek. A víz tetején lebegnek, de ha veszélyt észlelnek, azonnal a 

meder aljára menekülnek. Egy populációban mindig vannak olyan egyedek, melyek nem így tesznek, de ezeket 

a ragadozók könnyebben elkapják, így kiszelektálódnak. Azonban az unkák az erdei utak keréknyomaiban 

összegyűlő vízben is megtelepednek. Ezeken az erdészeti utakon gyakran járnak teherautók. A dübörgő zajtól 

megijednek a békák és lemerülnek. A teherautó azonban végighalad a keréknyomon és szétlapítja ezeket az 

egyedeket. Az öröklött ősi viselkedés jelen esetben egyenlő az öngyilkossággal. Unkák azonban mégis élnek 

ezekben a keréknyomokban, ugyanis ezek az egyedek a motorzúgás hallatára hanyatt-homlok ugrálnak ki a 

vízből és az út szélére menekülnek. Nagyon kemény irányító szelekciónak vagyunk tanúi! Viszonylag rövid idő 

alatt egy merőben új viselkedés honosodott meg ezeknél a békáknál. Hasonló intenzitású környezeti 

katasztrófák tehát hatékony segítői lehetnek új magatartásformák kialakulásának. 

A magatartásban bekövetkező változás sokkal gyorsabban megy végbe, mint az anatómiai változások. Ez 

magyarázza, hogy nagyon gyakori, mikor két közeli faj együttesen van jelen egy területen. A barátcinege és a 

kormosfejű cinege megtévesztésig hasonlóak, de eltérő az énekük. A hazánkban is élő két törpedenevér faj 

külsőre elkülöníthetetlen, de az egyik 45, a másik 55 KHz-en ad ki hangokat. 

Meg kell említeni a koevolúció szerepét is a viselkedés kialakulásában. A koevolúció szűkebb értelemben két 

szoros kapcsolatban élő faj együttes evolúciós fejlődését jelenti, ahol két faj egymásra hatva, egymáshoz 

alkalmazkodva fejlődik. Nyilvánvalóan azután alakult ki a méhek színpreferenciája a virágok iránt, miután 

egyáltalán megjelentek a színes virágok! Egy másik jellemző példa az emlősök és a külső élősködők együttélése 

(bolhák, atkák, tetvek). A trópusi denevérek élősködői egész évben aktívak. Amint azonban megjelent az 
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északra terjedő denevérfajok körében a téli álom, úgy azok élősködői is beiktattak egy nyugalmi periódust a 

viselkedésükbe. 

3. 8.2. A rokonszelekció 

A Darwin óta jól ismert természetes szelekció jellemzően az egyedekre hat. A jó adottságokkal rendelkező 

állatok sikeresek, míg a gyengébb adottságúak és utódaik kevésbé, mivel a tulajdonságok jelentős része 

örökölhető. A kevésbé alkalmas tulajdonságokat megtestesítő gének fokozatosan kiszorulnak a populációból. 

Megfigyelhető azonban a szelekció egy másik szintje is, amely a csoport szintjén hat, a csoportok versengenek 

egymással. Ekkor a csoport sikerességének maximalizálása a tét, tehát megéri önzetlennek lenni a társakkal. Az 

egyed és annak utódai akkor lehetnek sikeresek, ha a csapat sikeres. (Egy önző futballista egyénileg lehet 

bármennyire sikeres, ha a csapat veszít, nem akasztják a nyakába az érmet.) Ilyenkor találkozhatunk olyan 

jellegekkel (viselkedési formákkal), melyek az egyedre nézve első látásra hátrányosak, de a csoport 

szempontjából kedvezőek. Pl. egyes csoportokban élő trópusi madarak –a kutatások szerint- kevesebb tojást 

raknak, mint amennyit fel tudnának nevelni. Ez az egyed szempontjából előnytelen, hiszen az lenne jó, ha minél 

több utódja lenne. A csoport szempontjából viszont előnyös, hiszen a szűkös táplálékforrásokat be tudják 

osztani. Ha a madár nem lenne ilyen módon önzetlen, akkor minden madárnak sok utóda lenne, ami a 

túlnépesedés miatt a csoport létét veszélyeztetné. 

Az őz veszély esetén vészjelet ad, amit a közeli fajtársak meghallva elmenekülnek. Miért figyelmezteti az őz a 

többieket, felhívva magára a figyelmet, ahelyett, hogy csendben elbújna? Egyik magyarázat lehet a 

kölcsönösség (ekkor beszélhetnénk akár csoportszelekcióról is), de ez mégsem elegendő a viselkedés 

magyarázatára. 

Egy hangya dolgozó miért gondoskodik a bolyban élő társairól egész nap, ahelyett, hogy csak a saját igényeit 

elégítené ki? 

Utóbbi két eset az önzetlenségről szól. Mint minden viselkedési hajlamot, ezeket is gének határozzák meg. Az 

egyszerűség kedvéért „önzetlen” gén(ek)nek nevezett gén(ek) irányítja a vészjelzés adására való hajlamot és a 

hangyáknál a munkálkodást. Az „önző” gén a csendben maradást és a hangyáknál a „naplopást”. Ha génekről 

beszélünk, akkor egyértelmű, hogy ezek öröklődnek. Vagyis az önző-önzetlen viselkedés öröklődik. 

Ha önzetlen állatról beszélünk, nem arra kell gondolni, hogy az állat belátja: úgy hozhatja a csoportot előnyös 

helyzetbe, ha –az előbbi példánál maradva- kevesebb utódot nevel. (Ez még úgymond a gondolkodó embereknél 

sem megy! Lásd: túlnépesedés) Valójában arról van szó, hogy vannak olyan gének, melyek az önzetlenség 

irányába befolyásolják az állat viselkedését, és vannak olyanok, melyek az önzés irányába. Rövidtávon az önzés 

mindig kedvezőbb, de hosszútávon a csoportnak az önzetlenség előnyös. Ekkor azok a csoportok lesznek 

előnyben, ahol az önzetlenség génje felszaporodik. A csoporton belül mindig lesznek önző egyedek (az önzőség 

génjét hordozók), de ezek aránya alacsony szinten stabilizálódik. Hosszútávon az önzetlen csoport sikeresebben 

szaporodik, míg a sok önző egyedet tartalmazó csoportok sikertelenebbek. 

Egy populációban akkor maradhat fenn hosszútávon az önzetlenség (altruizmus) génje, ha az 

utódnemzedékekben megmarad az aránya, vagy növekszik. Ez akkor teljesül, ha az önzetlen egyed nagyszámú 

önzetlen gént hordozó egyed alkalmasságát növeli. Ez megvalósulhat úgy, hogy kisebb számú közeli rokonnal, 

de úgy is, hogy nagyobb számú távoli rokonnal önzetlen. A rokonszelekció értelmében a következő nemzedék 

összesített alkalmassága, vagyis a tiszta genetikai képviselet a fontos, ezt kell maximalizálni. 

A megfigyelések szerint az altruista egyed a vele legközelebbi rokonsági fokon álló egyeddel szemben a 

legönzetlenebb. Nem azért mert „tudja” vagy felismeri ennek előnyeit, hanem azért, mert azok az egyedek 

voltak a múltban a legsikeresebbek, melyek így tettek. Amelyekben olyan gének voltak, melyek a rokon 

támogatását kódolták. Ez a kódolás persze nem úgy szól, hogy támogasd a rokonod! –hanem három 

mechanizmus közül valamelyiket vagy többet alkalmaznak az állatok: 

1. Légy önzetlen az utódoddal, tégy meg érte mindent! (hiszen 50%-ban azonosak a génjeitek) pl. a legtöbb 

madár és emlős 

2. Csoportosulj és maradj együtt a leszármazottakkal, megismert csoporttársaiddal, ne engedj idegent a 

csoportba! (így ha önzetlen leszel, nagy valószínűséggel rokont segítesz!) pl. vaddisznó, farkas 
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3. Ismerd fel egyedileg a csoporttársakat és egyben a rokonokat, így minél közelebbi a rokonság foka, annál 

inkább segítheted! (annál nagyobb a génazonosság) pl. csimpánzok 

A rokonszelekció lényege, hogy az önzetlenség növeli a fajtárs, vagy akár az egész csoport alkalmasságát 

(fitness-ét), de ezek az állatok rokoni kapcsolatban vannak valamilyen fokon. Minél közelebbi a rokonság, annál 

intenzívebb az önzetlenség, ugyanis annál inkább a saját génjeinek elterjedését segíti ez a viselkedés. 

Nézzük meg egy másik oldalát a kérdésnek: Az állatok szaporodása sok önzetlen viselkedést követel meg. Sok 

energiát kell befektetni, mire nemi társat talál az állat, ezért esetleg küzdeni kell, az ivarszervekben energia és 

tápanyag igényes folyamat kifejleszteni az ivarsejteket, majd az embriót. Utána az utódot védeni, etetni kell, stb. 

Mindezeket egy önző állat megspórolhatja, ha nem szaporodik, hanem csak saját létfenntartásával törődik, 

aminek talán az a vége, hogy sokkal tovább él, mint a szaporodó fajtársai. Ezt az önzőséget irányító gének 

azonban utód híján nem adódnak tovább! Az ilyen szempontból önzetlen (tehát szaporodó) állat génjei azonban 

az utódokban is megjelennek, és ők is önzetlenek lesznek. Könnyű belátni, hogy majd minden állat egyed 

szaporodik, amelyik nem, annak -ilyen szempontból önző- génjei kihalnak. 

A szaporodás is egy viselkedési lánc és az őz riasztó jelzése is, amit gének irányítanak. Egyértelmű mindenki 

számára, hogy a szaporodási szempontból önző állat önző génjei nem adódnak tovább, de nem ilyen egyértelmű 

első látásra, hogy a riasztás szempontjából önző egyed önző génjei miért pusztulnának ki? Pedig a mechanizmus 

ugyanaz! 
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10. fejezet - 9. Őshonos vagy 
tájidegen? 

1. 

Nos, már a kérdés feltevése se igazán helyes ökológiai szempontból, ugyanis a két fogalom nem ellentéte 

egymásnak, még ha sokszor, sokan ugyanabban az értelemben is használják! Éppen ezért nem haszontalan 

tisztázni a fogalmakat, hogy a félreértések elkerülhetőek legyenek azok használatakor. 

Vadászokkal beszélgetve nagyon gyakran előkerül az őshonosság kérdése főleg a muflon, néha a dámszarvas 

kapcsán is. Sajnos a fogalommal és a hozzá kapcsolódó fogalomkörrel nagyon sokan nincsenek tisztában, ezért 

helytelenül használják. Az őshonosság kérdése azonban könnyen eldönthető, hiszen az 1996.évi 53.törvény jól 

definiálja: “Őshonosak mindazok a vadon élő szervezetek, amelyek az utolsó két évezred óta a Kárpát-medence 

természetföldrajzi régiójában –nem behurcolás vagy betelepítés eredményeként- élnek, illetve éltek. Nos, ez 

alapján egyértelműen eldönthető, hogy a muflon nem őshonos, hiszen nem él itt folyamatosan 2000 éve. A házi 

egér azonban a definíció szerint őshonos, hiszen a földművelés megjelenésével Ázsiából terjedve, követve a 

civilizációt, jutott el néhány ezer éve a Kárpát-medencébe. Akkor mit kezdjünk azzal az érvvel, hogy “de a 

muflon csontjait megtalálták 80-60 ezer éves leletek között”? Természetesen nagyon fontos információ, hogy 

akkoriban egy vadjuh faj élt hazánk területén, de ettől még a definíciónak nem felel meg a faj. Muflon-szerű 

vadjuh az eljegesedések előtt élt hazánk területén, ugyanúgy, mint egyes ősi orrszarvúak, oroszlánok, stb. 

Akkoriban azonban más volt a klíma mint ma, és az akkor élt állatok azóta több-kevesebb evolúciós változáson 

mentek át, és nem azonosak a ma élőkkel. A gímszarvas akkori alakja például eltér a mai formától, de mivel 

folyamatosan itt tartózkodott a Kárpát-medencében, folyamatosan alkalmazkodnia kellett az itteni változó élő és 

élettelen környezethez. Ellenben a muflonnal, amely viszont a változó klímával kipusztult, és csak a Földközi-

tenger mentén maradt fenn, és az ottani körülményekhez alkalmazkodott sikeresen. A nálunk élő betelepített 

muflon tehát nem ugyanaz, mint az ősi forma, ez nem a hazai viszonyokhoz alkalmazkodott. Ne higgyük 

azonban, hogy a betelepített állatok –mint a muflon is- genetikailag változatlan marad, megőrzi a korzikai 

jellemzőit hosszútávon. A muflonunkra is hatnak a helyi környezeti tényezők, és ennek köszönhetően evolúciós 

változásokon esnek át. Ez a folyamat emberi léptékkel mérve nagyon lassú, de folyamatosan zajlik! Ennek 

megfelelően, ha nem pusztul ki valamilyen oknál fogva, akkor idővel a hazai ökoszisztémába jól illeszkedő, 

alkalmazkodott faj válhat belőle. 

Természetvédelemben dolgozó szakemberek és vadászok között zajló vitában gyakran elhangzó érv, hogy a 

muflon azért nem kívánatos egy adott területen, mert nem őshonos! Nos ez egy badarság! Egy faj egyedei 

esetleg azért nem lehetnek kívánatosak valahol, mert kárt okoznak, nem azért mert „nem őshonosak”. Ugyanez 

felmerül más fajokkal kapcsolatban is, például „az akác azért nem kívánatos valahol, mert nem őshonos!” Akác, 

muflon és más fajok esetében is azt a helyes megvizsgálni, hogy az idegenhonos faj okoz-e kárt az adott 

ökoszisztémában vagy sem. Ha nem okoz kárt, akkor nem lehet komoly kifogás a jelenléte ellen! Egy erdész, 

vadász, természetvédő véleményem szerint csak tudatlanságát árulja el azzal, ha egy faj őshonossága mellett 

vagy ellene érvel. Nem ettől lesz bármely faj kívánatos vagy üldözendő. Az őshonossági vita tehát értelmetlen, 

kerülendő, hiszen azt a törvény egyértelműen definiálja, így eldönthető. 

Mi az ellentéte az „őshonosnak”? Ami nem őshonos, az „idegenhonos”. Az idegenhonos fajok nem élnek 2000 

éve folyamatosan hazánk területén, más országokban, vagy kontinenseken alakult ki a ma élő formájuk. Sokan a 

„tájidegen” szót használják, ami egyébként az említett 53.törvény megfogalmazásában ugyanazt jelenti. 

Véleményem szerint azonban minden idegenhonos faj tájidegen, de nem minden tájidegen faj idegenhonos. 

Például a gyertyán egy alföldi erdőben lehet tájidegen, ugyanakkor őshonos fafajunk a Kárpát-medencében. 

Az idegenhonos fajok két módon kerülhettek be hazánk területére, vagy „betelepítéssel” vagy „behurcolással”. 

A betelepítés mindig szándékosságot feltételez, ami lehet gazdasági, esztétikai, természetvédelmi, stb. 

megfontolás (pl. muflon, dám, szika, fácán, üregi nyúl). A behurcolás véletlenül, felelőtlenségből, nem 

szándékosan történik (pl. amerikai májmétely). A behurcolás sok esetben tenyésztésbe vont állatok 

kiszabadulása révén valósul meg. A mosómedve, nyestkutya vagy az amerikai nyérc az állattartó telepekre 

került eredetileg, és csak onnan szabadultak, majd vadultak ki a természetbe. 

A visszatelepítés szintén gyakran használt fogalom a vadgazdálkodásban. Olyan fajt lehet visszatelepíteni 

hazánkba, mely korábban élt itt, de valamilyen oknál fogva kipusztult. A visszatelepítés nagyon kényes kérdés! 
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Visszatelepítésnél azt kell figyelembe venni, hogy a kipusztulás oka megszűnt-e időközben? A farkas például 

hiába élt korábban nagy számban az alföldön, de visszatelepítése értelmetlen lenne, hiszen ma már nem lenne 

képes életképes populációt kialakítani a mezőgazdasági művelés miatt alkalmatlanná vált területeken. A hód 

azért pusztult ki korábban mert az ártéri erdők eltűntek, illetve intenzíven vadászták is őket. A visszatelepítésük 

csak azért lehetett sikeres, mert ma már nem vadászunk rá, illetve csak ott volt sikeres, ahol ismét kiterjedt ártéri 

élőhelyek álltak rendelkezésükre. 

Az áttelepítés fogalma is gyakorta előkerül. Egy populáció egyedeinek áttelepítéséről akkor beszélünk, ha a faj 

természetes elterjedési területén belül történik az átszállítás és szabadon engedés. Autópálya építéskor például 

több esetben ürgéket fogtak be és szállítottak el a nyomvonal mentén és egy arra alkalmas területen engedték el 

őket. 

Az angol használ egy fogalmat a „restocking” szót, aminek igazán jó magyar megfelelője nincs is. A 

vadgazdálkodók általában a „vérfrissítés” szót használják. Itt valójában arról van szó, hogy egy kisebb létszámú 

populációt megerősítünk újabb egyedekkel. Erre akkor lehet szükség, ha természetes bevándorlással nem tud 

egy populáció növekedni, vagy nagyon lecsökkent a genetikai változatossága. 

A Föld nagyvadfajainak jelentős része már nem csak eredeti elterjedési területén él az emberi beavatkozásoknak 

köszönhetően. Vannak azonban olyan állatok is, melyek természetes úton terjednek és kolonizálnak újabb és 

újabb területeket. Nagyszerű hazai példa erre a balkáni gerle, mely XX.század közepétől meghódította Európa 

nagy részét. A sakál szintén ilyen példa lehet. Ezek a fajok általában nagyon jól alkalmazkodnak a meghódított 

területek viszonyaihoz, és jellemzően jól beilleszkednek a meglévő ökoszisztémába, az őshonos élővilágot nem 

veszélyeztetik. Azon fajok esetében, melyek korábban már éltek hazánk területén és most ismét megjelennek, 

egy további fogalmat is használhatunk, a rekolonizációt. Az említett sakál mellett az északi-középhegységben 

megtelepedett hiúz és farkas megtelepedése is ide sorolható. 

Véleményem szerint igen fontos a szakszavak pontos használata. Ez teszi lehetővé az értelmes kommunikációt a 

különböző szakmai területeken dolgozó emberek között. A vadászok számára pedig ez különös jelentőséggel 

bír, hiszen sajnos egy sokat bírált tevékenységről van szó, és a szakma -benne a szakmai nyelv- pontos ismerete 

segíthet abban, hogy javítsunk társadalmi megítélésünkön. Ez egyben a vadász számára etikai követelmény is. 
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11. fejezet - 10. Tájökológia 

1. 

A 20. században a társadalmi-gazdasági fejlődés világszerte tapasztalható felgyorsulása a tudományok 

differenciálódásához vezetett. Ennek köszönhetően, a geográfia és az ökológia alapjain, a tájökológia 

tudománya a múlt század első felében alakult ki. Eredetéből következően a tájökológia természeti 

hiperdiszciplínának tekinthető, hiszen szinte valamennyi természettudománnyal kapcsolatban áll. 

Alaptudományainak elméleti alapjai segítségül szolgálnak a természetben felmerülő, tájakat érintő problémák 

gyakorlati megoldásához, elhárításához. Gyakorlati szemléletű tudományként egyre növekvő jelentőséggel bír a 

tájvédelem, tájrehabilitáció, tájtervezés, tájgazdálkodás területén, de akár tájrendezési, várostervezési, 

városökológiai megközelítésben is, ugyanakkor a térség- és területfejlesztés, regionális tervezés is támaszkodik 

tájökológiai ismertekre. 

A tájökológia kifejezés meghonosodását egyébként nemzetközi vita előzte meg, ennek ellenére azonban az 

1930-as évektől kezdődően egyre gyakrabban jelent meg tankönyvek címében, egyetemi tanszékek, valamint a 

Hollandiában 1972-ben alapított Nemzetközi Tájökológiai Társaság nevében. A kifejezés tekintetében 

kibontakozott viták egyértelműen oda vezettek, hogy a névvel együtt kikristályosodtak a tájökológia 

tudományának céljai is. A tájökológia a tájjal kapcsolatos ismereteket foglalja össze, az egyes tájalkotó 

tényezőket (egyes ökológiai faktorokat) nem egyenként, hanem komplex módon vizsgálja. A tájökológia 

feladatai lehetnek a táji ökoszisztéma anyagáramlási folyamatának tér- és időbeli feltárása, a földi anyag- és 

energiaháztartás egyensúlyának vizsgálata, a természetes ökoszisztémák azon reakcióinak kutatása, amelyeket 

az antropogén tevékenység zavaró hatása okoz, a táji anyagháztartás folyamatait jelző indikátorok megismerése, 

a konkrét terepi adatok általánosításának módja, különös tekintettel a domborzati és talajtani információkra, és a 

terepi vizsgálatok alapján számítógépes modell kidolgozása a jövőben kialakuló táji ökoszisztémák állapotának 

jellemzésére. A tájökológia legfőbb célja azonban az, hogy a földi élővilágnak, és így az emberiségnek is, jobb 

életfeltételeket teremtsünk. A tájökológia fontos feladata éppen ezért az, hogy hídszerepet játsszon a 

szakemberek, tervezők, döntéshozók, politikusok és a közvélemény között. A tájökológia tehát tudatosan szem 

előtt tarja az emberi társadalmi igényeket, ezek az igények pedig elkerülhetetlenül együtt járnak a természetes, 

érintetlen természeti környezet megzavarásával. Éppen ezért a tájökológia felvállalja, hogy a konfliktushelyzetet 

tudományos igénnyel szemlélve megkeresse azokat az alternatívákat, amelyek a lehető legjobb 

kompromisszumot kínálhatják. 

A tájökológiával foglalkozókban már évtizedekkel ezelőtt felmerült a tájak állandóságának, a tájak fejlődésének 

és változásának a kérdése. A táj ugyanis hosszú természettörténeti és rövid, de igen hatékony gazdasági fejlődés 

együttes eredménye. A tájak természetes önfejlődése és az antropogén hatások léptéke azonban nem áll 

egyensúlyban egymással. Mivel a tájökológia tudománya igen fogékony a gyakorlati problémák iránt, a 

tájstabilitás a tájtervezési feladatok kulcskérdésévé vált. A tájstabilitás fejezi ki ugyanis a tájak teherbíró 

képességét, melynek kifejezésére, grafikus megjelenítésére újabban tájstabilitási térképeket is készítenek. 

Az emberi hatás táji megjelenésének jellemzésére a hemerobiaszint kifejezést használjuk. A hemerobia nem 

más, mint a természetes ökoszisztémákra gyakorolt emberi hatás mértéke. A fogalmat 1955-ben J. Jalas finn 

kutató vezette be a biogeográfiai szóhasználatba, elsősorban azért, hogy kifejezze a természetes táj, emberi 

hatásra történő leromlásának (degradálódásának), vagyis a táj leterheltségének a mértékét. Az emberi hatásra a 

tájalkotókban bekövetkezett változást több szintre osztjuk fel. Az ahemerob állapot még szinte elhanyagolható 

változást jelöl, a táj leterheltségének fokozódása az oligohemerob, mezohemerob, euhemerob, polyhemerob, 

szinteken keresztül a metahemerob állapotig tart. Az egyes hemeróbialépcsőket a korábban használt relatív 

kategóriák helyett ma már fokozatosan egyre több számszerűsítő minősítéssel igyekeznek pontosítani. 

Mivel a táj széleskörű szükségleteket elégít ki, hiszen egyszerre vannak termelő (gazdasági), szabályozó 

(ökológiai), illetve társadalmi térfunkciói (lakóhely, rekreációs, humánökológiai, stb.), a tájjal szemben 

támasztott igények meglehetősen változatosak. A változatos igények a táj elemeinek használata során gyakran 

párosulnak a kellő szakértelem hiányával, aminek következményei a tájökológiai konfliktusok. A tájökológiai 

konfliktusokat csoportosíthatjuk a megjelenésük helye szerint, de időtartamuk és hatásuk szerint is. Időtartam 

szerint megkülönböztetünk időszakos, tartós, vagy végleges, hatás szerint pedig mérsékelhető, nem 

mérsékelhető, valamint reverzibilis (azaz visszafordítható) és irreverzibilis (tehát vissza nem fordítható) 

tájökológiai konfliktusokat. A tájhasználati konfliktusok típusainál funkcionális, tájökológiai-tájhasználati, és 

vizuális-esztétikai tájhasználati konfliktusokat különbözetünk meg. 
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A funkcionális tájhasználati konfliktus egymást akadályozó, egymás területét megszüntető, egymás rendeltetését 

zavaró, egymással konkuráló területhasználatot jelent. A tájökológiai-tájhasználati konfliktusok már egymást 

károsító, pusztító, megszüntető, egymás létét veszélyeztető területhasználati módok. A vizuális-esztétikai 

tájhasználati konfliktusok elsősorban, mint „csúnya” látvány jelennek meg, melyek a szemlélő számára a 

harmónia hiányát keltik. 

A tájökológia fő feladata tehát, hogy az egyes tájalkotó elemek alapos ismeretével a tájökológiai konfliktusok 

megakadályozásán, illetve a már fennálló konfliktusok felszámolásán keresztül elősegítse a táj és ember 

harmonikus együttélését, a tájbaillő, fenntartható területhasználat megteremtését. 
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12. fejezet - 11. A környezetvédelmi 
problémák hatásai az élővilágra 

1. 

Az ember a Föld több milliárd éves történetének csupán utolsó időszakában jelent meg, és jó ideig, több tízezer 

éven keresztül része volt annak, mint bármely más élőlény, miközben teljes harmóniában élt a természettel. Az 

utóbbi évezredek, majd az utóbbi 200 év azonban döntő változásokat eredményeztek. Az emberi tudás és 

technika fejlődésével alapjaiban megváltozott az ember és a természet kapcsolata. Különösen a Nagy-

Britanniából az 1769-1850-ben lezajlott, majd Európa többi részén át Észak-Amerikába is eljutó ipari 

forradalom nyomán bekövetkező társadalmi, gazdasági és technológiai változásoknak köszönhetően vált az 

ember egyre inkább a természeti folyamatok alakítójává, befolyásolójává. Az ipari forradalmat követő 

változások következtében az emberi társadalom létszáma is robbanásszerűen megnőtt, a Föld lakossága 2011-

ben 7 milliárdra tehető. A technikai fejlettség párosulva ezzel a hatalmas számú népességgel egyértelműen 

növeli az emberiségnek a bioszférára gyakorolt hatásait. Ezek a hatások sok esetben súlyosan veszélyeztetik az 

emberiség és a Föld többi élőlényének az életét, bizonyos emberi cselekedetek vissza nem fordítható változások 

okozói. Habár még mindig nem vagyunk teljesen tisztában az általunk okozott károkkal, illetve azok 

következményeivel, egyre inkább felismerjük, hogy elemi változás megy végbe az ember és a természet 

kapcsolatában. Az élővilágot érő hatásokat alapvetően három csoportba sorolhatjuk, vannak a biotikus, azaz az 

élő és az abiotikus, azaz az élettelen környezet hatásai. Az ember általi antropogén hatás mindezek felett áll, 

mivel befolyással van az abiotikus és biotikus tényezőkre is. 

 

Az abiotikus környezeti tényezők az ökológiai folyamatok élettelen, fizikai, illetve kémiai tényezői. Annak 

ellenére, hogy élettelen tényezők, az élőket, azaz a biotikus tényezőket alapvetően befolyásolják, melyek viszont 

hatnak rá. Könnyen belátható tehát, hogy amennyiben az ember az abiotikus környezeti tényezőkben okoz 

változásokat, azokat károsítja, alapvetően hatással van, még ha közvetetten is, az élővilágra. Az abiotikus 

környezeti tényezőket szokás aszerint csoportosítani, hogy azok hogyan hatnak az élőlényekre. Vannak 

önmagukban ható tényezők, amelyek a létfenntartáshoz elengedhetetlenül szükségesek, ilyen többek között az 

O2 vagy a CO2, és vannak együttesen (komplexen) ható tényezők, amelyek csak bizonyos határok között 

képeznek elemi szükségletet (pl. fény, hőmérséklet). Az élettelen környezeti tényezők közül az élőlényekre a 

napfény, a hőmérséklet, a víz, a levegő, mint klimatikus faktorok, valamint a talaj és a domborzat, illetve e 

tényezők bizonyos fizikai és kémiai tulajdonságai vannak hatással. 

2. 11.1. GMO növények 
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A genetikailag módosított organizmusok pontos definícióját az 1998.évi XXVII.törvény adja meg: „Olyan 

organizmus amelyben a génállományt olyan módon változtatták meg, amely természetes párosodás, illetve 

rekombináció során nem következik be” A köznapi értelemben használt definíció egyszerűbb, GM fajta az a 

fajta, melybe géntechnológiai módszerekkel idegen gént (transzgén) juttattak be. 

A genetikai módosítás célja nagyon sokrétű lehet. A leggyakoribb indokok a következők: 

• környezetkímélő technológiák alkalmazása 

• új ipari technológiák létrehozása 

• bioszintetizátorok előállítása (gyógyszer-, hormon-, enzim-termelés) 

• méregtelenítő képesség (szennyvízkezelés, izotóp kivonás, nehézfém kivonás) 

• hozam növelés 

• beltartalmi érték változtatás (pl. glutein mentesség) 

• eltarthatóság idejének növelése 

• ökológiai adaptáció (N-kötés, szárazságtűrés, sótűrés) 

• ellenállóképesség kialakítása (kártevőkkel és kórokozókkal szemben) 

Jelenleg 70 millió hektáron termesztenek GMO növényt. A termőterület 99%-át együttesen USA, Argentína, 

Kanada és Kína adja. A leggyakoribb termesztett növények a szója (61%), kukorica (23%), gyapot (11%) és a 

repce (5%). 

A genetikailag módosított növények köztermesztésbe vonása ellen sokan tiltakoznak, míg ugyanígy sokan 

helyeslik is azt. Az ellenzők legfőbb érvei a következők: 

• ismeretlen átkereszteződések jöhetnek létre, mely végső soron a biodiverzotás csökkenésével jár. 

• allergia keltő fehérjék jelenhetnek meg az élelmiszerekben. 

• Bacillus thuringiensis Cry-toxint termel, ami a tarlóban maradhat, és az a talajéletre, a hasznos rovarokra 

mérgező lehet. 

• A herbicid rezisztens haszonnövények termesztésekor a nagyobb mennyiségű gyomirtó szer felhasználás 

révén azok maradványa nő a talajban. 

• Nem tudjuk, hogy a GM növényekkel készült ételek emésztése nem okoz-e problémát. mennyire megfelelő a 

GMO növények emésztése 

• GMO növény pollenje átjuthat a rokon fajokra, melyek például szintén rezisztenssé válhatnak a 

gyomirtószerekkel szemben, „szuper gyomok” alakulhatnak ki (nálunk a cukorrépa és a repce lehet veszélyes 

ilyen szempontból) 

Az élelmiszerminősítés során 

• 0,9% GMO arány →biotermék 

• 1,0-6,9% GMO →hagyományos termék 

A tudomány mai állása szerint a gmo növények veszélytelensége nem bizonyított! 

3. 11.2. Ózonritkulás 

A levegő összetételének a megváltoztatása habár szintén lehet lokális környezetszennyezési forma, sok esetben 

azonban globális problémával állunk szemben. Az egyik ilyen nagy globális ökológiai dilemma a 

levegőszennyezés következtében kialakult ózonlyuknak elnevezett jelenség, ami rendkívül káros hatással lehet a 

Föld élőlényeire. Az ózonréteg, melyet három O atomból felépülő O3 molekulák alkotnak a Föld légkörében, a 
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Föld felszínétől számítva hozzávetőleg 15-40 km-es magasságban található. Jelenléte létfontosságú, mivel a 

Napból érkező, a Földi élőlényekre rendkívül káros ultraibolya sugarak elnyelésében van szerepe. Az ózonréteg 

vastagságának a kifejezésére a brit G. Dobson-ról elnevezett dobson egységet (DU) használjuk. 1 DU az az 

ózonmennyiség, ami a tenger szintjén mért átlagos légnyomáson és hőmérsékleten 0,01 mm vastag réteget 

alkotna. A sztratoszférikus ózon (ózonréteg) átlagosan 300 dobsont tesz ki és vastagsága eltérő a 

sztratoszférában. Míg a trópusok felett 250-300 DU az év minden szakában, a mérsékelt égövön erős az 

ingadozás, akár 250 körüli, de akár 475 feletti érték is lehet. Ózonlyukról akkor beszélhetünk, ha az ózonszint 

220 DU alá csökken. Mivel a tény, hogy az ózonréteg vastagsága eltérő a sztratoszférában, és, hogy ráadásul 

bizonyos területeken erős évközi ingadozást mutat, ami korábban nem volt ismert, hiába folytattak műszeres 

méréseket a kutatók és mutatták ki, hogy folyamatosan csökken az ózonréteg átlagos vastagsága, eredményeiket 

sokáig mérési hibaként tartották számon, mivel csak az Antarktisz fölött tapasztalták ezt a nagymértékű 

csökkenést. P. Crutzen, F. S. Rowland és M. J. Molina kutatók azonban 1974-ben kimutatták, hogy az ózonréteg 

elvékonyodása nem egyenlő mértékű a Föld minden térségében az eltérő meteorológiai körülmények miatt, és 

megállapították, hogy a csökkenés valóságos és globális jelenség, melynek az előidézői az ember által a 

környezetbe juttatott ún. CFC vegyületek. A CFC-k (a rövidítés az angol elnevezésből származik: (chlor-fluor-

carbon) halogénezett szénhidrogének, amelyeket korábban széleskörűen használtak az ipari folyamatokban és 

termelésben, például hűtőfolyaékként, oldószerként az elektronikai iparban, habosítóanyagként, aeroszol 

hajtóanyagként, tűzoltó készülékek töltőanyagaként, vegyi oldószerként, zsírtalanító anyagként, a háztartások, 

házak számára készült szilárd habszerű szigetelőanyagok alapvető összetevőjeként és az anyagok 

csomagolásakor szigetelő habként. Széleskörű használatuk oka volt, hogy nincsenek hatással az emberi 

egészségre, mert ezek a gázok teljesen közömbösek. Ezek a gázok extrém hosszú tartózkodási idővel 

rendelkeznek és felhalmozódhatnak a levegőben, ráadásul van egy rendkívül negatív tulajdonságuk, amit 

korábban nem vettünk figyelembe, mégpedig az, hogy a sztratoszférában az ózonréteget alkotó 

ózonmolekulákat széthasítják. Széleskörű felhasználásuk eredménye az lett, hogy 1994-ben 92 DU-re csökkent 

az ózonréteg átlagos vastagsága az Antarktisz térségében, az ózonlyuk területi kiterjedése pedig tovább nőtt, és 

2006-ban elérte a 26 millió km2-es nagyságot. A következmények kezdtek jól láthatóvá válni, az ózonréteg 

egyre nagyobb mértékben átengedte a káros UV sugarakat. A megnövekedett ultraibolya sugárzás pedig 

gyengíti az immunrendszert, egyre többeknél leégést, a bőr idő előtti öregedését, allergiás reakciókat vált ki, 

felelőssé tehető a bőrrákos megbetegedések kialakulásáért, illetve a szürkehályog egyre több embernél történő 

megjelenéséért, egyes állatfajoknál káros mutációk megjelenéséért. A jelenség leírását követően egyre több 

ország figyelt fel az ózonréteg csökkenésének problémájára, és az 1970-es évek második felétől kezdődően jogi 

szabályok születtek az ózonmérgek használatának korlátozásáról, vagy teljes bevonásáról. Az eddigi legnagyobb 

hatású eredmény az 1987. szeptember 16-án több ország által aláírt Montreáli Egyezmény az ózonréteget 

lebontó vegyi anyagokról, mely 1989-ben lépett hatályba. Az Egyezmény a CFC termelés és felhasználás 

fokozatos megszüntetését szorgalmazza. A Montreáli Egyezményt már több mint 190 tagország ratifikálta, 

ennek köszönhetően mára gyakorlatilag megszűnt a fejlett államokban a CFC gázok felhasználása. Az ózon 

réteg regenerációja megkezdődött, de még hosszú folyamat lesz, mert a szemétdombra kerülő hűtőkből még 

folyamatosan –bár egyre kisebb mennyiségben jut a légkörbe CFC gáz. 

4. 11.3. Globális klímaváltozás 

Az emberiség által okozott legjelentősebb globális környezeti probléma a globális klímaváltozás jelensége, mely 

szintén a levegő összetételének a megváltoztatásával hozható összefüggésbe. A légkör természetes összetevői 

között üvegházhatású gázokat is találhatunk. Ezek a gázok vesznek részt az üvegházhatás folyamatában, 

melynek lényege, hogy a Napból érkező energia rövidhullámú spektruma elektromágneses sugárzások 

formájában éri el a légkör külső határát, majd könnyedén áthalad rajta és felmelegíti a felszíni anyagokat. A 

melegedő felszín viszont hosszúhullámú hősugárzást bocsát ki, s ennek jelentős része visszaverődik az 

üvegházhatású gázok (főként szén-dioxid, metán, vízgőz) molekuláiról, vagyis a Föld energiarendszerében 

reked, melegíti a légkört. Ez a mechanizmus a természetes üvegházhatás, amely nélkül bolygónk 

átlaghőmérséklete a jelenlegi +15°C helyett kb. -20°C lenne. Az üvegházhatás mértéke az üvegházhatású gázok 

légköri koncentrációjától, illetve az atmoszféra sűrűségétől is függ. E tényezők közül az ember az 

üvegházhatású gázok légköri koncentrációjának a megváltozását okozta. Az iparból, mezőgazdaságból, 

közlekedésből származó üvegházhatású gázok –elsősorban CO2- mennyisége az utóbbi 150 évben jelentősen 

növekedett, melynek következményeként az üvegházhatás fokozódik, ami miatt növekszik a Föld 

átlaghőmérséklete. A globális klímaváltozásnak számos, igen súlyos következménye van. Eltolódnak az 

éghajlati övek, a hideg égövek kiterjedése csökken. A fokozódó párolgás öngerjesztő reakcióként tovább növeli 

a légköri vízgőz koncentrációját, emellett a földi, egyébként is csekély édesvízkészlet csökkenését eredményezi. 

Változik a csapadék mennyiségének területi és időbeli eloszlása, intenzitása pedig kiszámíthatatlanná válik. A 

hőtágulás, a sarki jégsapkák, illetve a szárazföldi gleccserek olvadása miatt több tíz centiméterrel emelkedik a 

világóceán vízszintje. Ez az édesvízveszteségen kívül további katasztrófák kiváltója, számos parti terület 
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elöntésre kerül, ahol emiatt a talajvíz is sósabbá válik, ami nem csupán a mezőgazdaság lehetőségeit csökkenti 

tovább, de szűkíti a rendelkezésre álló lakható területet. Mindezek következtében számos faj veszíti el eredeti 

élőhelyét. A problémát mára felismerte az emberiség, de megoldása még várat magára. Abban az esetben 

ugyanis, ha teljesen véget vetnének a kibocsátásnak, akkor is több évtized kellene ahhoz, hogy a fokozott 

üvegházhatást okozó gázok eltűnjenek a légkörből. Mindenesetre szükséges az emberi társadalom 

környezettudatosságának növelése, a környezettudatosabb szemlélet- és életmód terjedése. Fontos a 

hatékonyság növelése, és a tartamos fejlődés elvének követése. 

5. 11.4. A savas esők 

A savas eső elnevezést a savas kémhatású csapadékra értjük. A légkörben található CO2, SO2, NOx-ok 

vízpárával savas vegyületet képeznek és ez csapadék formájában a talajra és a növényekre kerül eső vagy 

harmat formájában. A savasodást okozó gázok legfőbb kibocsájtói az ipar és a belső égésű motorok. 

Természetes úton általában az erdőtüzek és vulkánkitörések alkalmával kerül a levegőbe SO2. 

A savas ülepedés élővilágra gyakorolt hatása eltérő és nagymértékben függ a csapadék pH értékétől. A vizes 

élőhelyeken a savasodás jelentős pusztulást okozhat. A vízi élővilágban, a táplálékláncok sérülése nyomán a 

teljes vízi életközösség eltűnhet, legelőször a vízben lebegő algák pusztulnak, ami kihatással van a 

táplálékláncra. A savas víz a növények levelét is károsítja, a talajfelszínre jutó savas csapadék pedig csökkenti a 

talaj kémhatását. A savasodás hatására pusztulnak az erdők és savasodnak a tavak több helyen is Európában, 

Észak–Amerikában és Kínában. A savas esők mellett igen jelentős a savas hó hatása is. A nagy területen 

tartósan megmaradó hó elolvadásakor a savas hatás nagy mennyiségben jelentkezik, így a káros hatások is 

jelentősebbek. A savas hóolvadás tavasszal nagyobb mértékben károsítja az újonnan hajtó növényeket, valamint 

a talajok savasodásával nő a nehézfémek mobilizációja így az élő szervezeteket megmérgezik, vagy azokban 

felhalmozódhatnak. 

A szén felhasználás csökkenése az utóbbi 20 évben a kéndioxid kibocsátásának csökkenésével járt, ezek 

kedvező folyamatoakt indítottak el a fejlett világban. A savas esők problémája jelenleg legsúlyosabban a fejlődő 

országokban (pl. Kína, India) jelentkezik. 

6. 11.5. Az ökológiai lábnyom 

Ökológiai lábnyom alatt egy adott népesség természeti „terhének” mértékegysége, lényegében az a földterület, 

amely a népesség által fogyasztott erőforrások és a kibocsátott hulladék általános szintjeinek fenntartásához 

szükséges. Az ökológiai lábnyom olyan globálisan alkalmazott számítási eszköz, amely lehetővé teszi egy 

meghatározott emberi népesség vagy gazdaság erőforrás-fogyasztási és hulladékfeldolgozási szükségleteinek 

felbecsülését, termékeny földterületre átszámítva. 

Egyes országok népességének ökológiai lábnyoma között jelentős eltérések adódhatnak. Az átlagos észak-

amerikai lábnyom 4-5 hektár, de az európai kontinensen pl. a hollandok országuknál hozzávetőleg több mint 15-

ször nagyobb földterület ökológiai funkcióit használják a városiasodáshoz, a táplálék előállításához, az erdei 

termékekhez, illetve a fosszilis energiahordozók használathoz. Amennyiben a Föld egyes országaiban a 

fogyasztás ökológiai lábnyomát összevetjük az adott ország biokapacitásával, láthatjuk, hogy bizonyos dél-

amerikai országok, így Bolívia, vagy Brazília, az észak-amerikai Kanada, vagy Európa egyes északi országai, 

Svédország, Finnország, de még akár Észtország is alulmúlja ökológiai lábnyomában a rendelkezésre álló 

kapacitások szintjét. Drasztikus a helyzet az igen nagy ütemben fejlődő Arab Emirátusokban, az USA-ban, 

Kuvaitban, de nem alakul kedvezően a források felhasználásának a mértéke több nyugat- és közép-európai 

országban sem. Magyarország is nagyobb ökológiai lábnyommal rendelkezik, mint az ország terültének 

rendelkezésre álló biokapacitása, ám a helyzet talán még nálunk nem annyira súlyos. A Balti-tenger vízgyűjtő 

területén elhelyezkedő nagyobb városok ökológiai lábnyomát megbecsülve az tapasztalhatjuk, hogy még az 

egyes országokon belül is nagy különbségek adódhatnak a fejlettségbeli eltérések következtében. 

Egyes becslések szerint a teljes emberiség ökológiai lábnyoma hozzávetőleg 130 %, ami tehát mintegy 30 

százalékkal nagyobb, mint amit a természet hosszú távon fenn tud tartani. Bizonyos szcenáriók előrevetítik, 

hogy amennyiben az emberi fogyasztás szintje ilyen tendenciákat követve folytatódik, 2050-re már legalább két 

Föld méretű bolygóra lenne szüksége az emberiségnek. Még pesszimistább vélemények szerint a következő 

négy évtizedre jósolt népesség- és termelésnövekedés fenntartható elhelyezéséhez 6-12 további bolygóra lenne 

szükség. Amennyiben azonban szélesebb körben is ismertté válik a probléma, a fenntartható, helyesebb 

szóhasználattal élve a tartamos fogyasztásra való áttéréssel az emberiség ökológiai lábnyomának csökkenése 

prognosztizálható. A hatékonyság növelésével, azaz kevesebb energiával több termék előállításával, a helyi 
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lakosság, a politikai döntéshozók, illetve a gazdasági élet szereplőinek pozitív attitűdjével, még a jelenlegi 

népességi mutatók mellett is, az ökológiai lábnyomnak az 1970-1980-as évek szintjére való csökkentése is reális 

célkitűzés lehet, akár már a 2050-es évekre. 
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13. fejezet - 12. Az ökológiai 
ismeretekre alapozott gyakorlat 

1. 

Az ökológiai ismeretek elengedhetetlenül fontosak a bennünket körülvevő környezet, benne az élővilág 

megóvásához, fenntartásához. Ezen ismeretek birtokában lehet csak hatékony természetvédelmet csinálni. 

2. 12.1. Természetvédelem területi alapon 

Magyarországon a természet védelmére elsőként az 1935. évi természetvédelemről és erdőkről szóló IV. 

törvénycikk adott szabályozást. Napjainkban már több nemzetközi egyezmény van érvényben (Washingtoni, 

Berni, Bonni, Kiotoi, Rioi Egyezmény) és néhány nemzetközi szervezet (Természeti Erőforrásvédelmi Unió-

IUCN, WWP, UNEP) is megalakult a természet védelmének érdekében. 

Magyarországon jelenleg több területi kategória létezik, melyeket a természet védelmének érdekében hoztunk 

létre, a nemzeti park, a tájvédelmi körzet, a természetvédelmi terület és a természeti emlék. Az ezekre 

vonatkozó meghatározást és leírást a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény ( ld. később Tvt.) adja 

meg. A natúrparknak, mint területi kategóriának a fogalmi meghatározása ebben törvényben még nem szerepel. 

A nemzeti park (NP) az IUCN (Természetvédelmi Világszövetség) kategóriái közé sorolt, olyan természeti 

értéknek tekinthető, melyet az ország legmagasabb természetvédelmi hatósága nyilvánít védetté. Nagyobb 

kiterjedésű terület, melyen a természeti és kultúrtörténeti értékek megőrzése, a biodiverzitás fenntartása és a 

környezeti nevelés a legfontosabb szempont. Ez a kategória igen szigorúan szabályozott, ugyanis a törvény 

szerint területén semmilyen természetvédelemmel össze nem egyeztethető művelési forma és telepítés nem 

végezhető, minél nagyobb része legyen háborítatlan, vagyis emberi behatástól mentes. A nemzeti park állami 

felügyelet alatt áll és csupán korlátozottan látogatható. Hazánkban jelenleg 10 nemzeti park található. 

A tájvédelmi körzet (TK) a nemzeti parknál kevésbé szigorúan szabályozott területi kategória. Olyan nagyobb 

kiterjedésű védett, többé-kevésbé eredeti állapotában megmaradt terület, melynek a természeti-ökológiai 

értékek, az egyedi jelleg megőrzése és fenntartása mellett a turizmus, ismeretterjesztés, természetjárás és 

gyógyítás is fontos funkciója. Területén a táj védelmét nem befolyásoló gazdálkodási tevékenység, például a 

legeltetés megengedett és bizonyos esetekben szükséges is. A tájvédelmi körzeteket a Nemzeti Park 

Igazgatóságok a nemzeti parkokra vonatkozó elvek szerint kezelik és hozzájuk hasonlóan a kormány hozhatja 

létre. Magyarországon jelenleg 36 tájvédelmi körzet található. 

A természetvédelmi terület (TT) szintén a természetvédelem értékeinek megőrzésére és fenntartására kialakított 

területi kategória, viszont kiterjedése kisebb a nemzeti parknál és a tájvédelmi körzetnél is. Elsősorban állattani-, 

növénytani- és kultúrtörténeti értékeket rejt, gazdálkodás többnyire nem folytatható a területén. Többségük 

fokozottan védett, ezért kismértékben vagy egyáltalán nem látogatható. Fogalma két formára osztható, az 

országos jelentőségű természetvédelmi területet a kormány, a helyi jelentőségű változatát az önkormányzatok 

hozzák létre. Hazánkban napjainkban 142 természetvédelmi terület van, közel 10 % - uk fokozottan védett. 

A természetvédelmi területek különleges formái az érzékeny területek, melyekre jellemző, hogy a tájképi és 

kultúrtörténeti értékek megőrzése mellett a természetközeli gazdálkodási formákat támogatják. Az ilyen 

területen gazdálkodóktól a különlegesen érzékeny területi adottságok védelme érdekében speciális 

rendszabályok betartását és gazdálkodási tevékenységeket várnak el, ennek fejében földalapú, vissza nem 

térítendő támogatást kapnak. 

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk után kerültek kijelölésre a Natura 2000 nevű ökológiai hálózathoz 

tartozó területek. Magyarország ezzel vállalta, hogy beépíti saját jogrendjébe a természetvédelemre vonatkozó 

uniós elveket. Jelenleg hazánknak 21 %-a tartozik a Natura 2000 hálózathoz, mely magába foglalja az összes 

védett területünket, és ezeken felül még több mint 1 millió hektárt. 

3. 12.2. A natúrpark, mint társadalmi kezdeményezés 
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A natúrpark kifejezés a Tvt. 2004. évben történt módosításakor (a 2004. évi LXXVI. törvény 10. § p. pontjában) 

került megfogalmazásra, melynek értelmében a natúrpark definíciója a következő: 

„A natúrpark az ország jellegzetes természeti, tájképi és kultúrtörténeti értékekben gazdag, a természetben 

történő aktív kikapcsolódás, felüdülés, gyógyulás, fenntartható turizmus és a természetvédelmi oktatás, nevelés, 

ismeretterjesztés, továbbá a természetkímélő gazdálkodás megvalósítását szolgáló nagyobb kiterjedésű területe, 

amely e jogszabályban foglaltaknak megfelelően jön létre.” 

Természeti terület, védett természeti terület, valamint ezen területek meghatározott része tekintetében a 

miniszter – ha annak nemzetközi gyakorlatban kialakult és elfogadott feltételei fennállnak – a natúrpark 

elnevezés használatához hozzájárulhat. 

Az ember évezredek óta befolyásolja és változtatja a táj képét, emiatt a natúrparkban nagyon fontos tényezőként 

jelenik meg a táj további alakulásának szempontjából. Olyan és annyi változtatást vitt véghez a természetben, 

ami szükségleteinek megfelelő volt. A natúrpark célja az, hogy biztosítsa a térségek társadalmi és gazdasági 

alapjait a táj értékeinek figyelembevételével. 

A natúrpark egy természeti és tájképi értékekben gazdag, nagy kiterjedésű kultúrtáj, amelynek hosszú távú 

fenntartását a természeti és az épített környezet összehangolt fejlesztése jelenti. Valójában olyan értékvédő, 

értékteremtő, a természeti értékek fenntartásán alapuló, lényegében a helybéli önkormányzatok, civil 

szervezetek és a lakosság összefogásán, önszerveződésén alapuló területfejlesztési együttműködés, amely az 

ökoturizmus fejlesztésén, a helyi nevezetességek, népi kultúrák bemutatásán keresztül hozzájárul a természet és 

a táj értékeinek megőrzéséhez, a munkahelyteremtéshez és a helyi lakosság életminőségének javításához. A 

natúrparkok, mint a tájjelleg-védelem és a fenntartható vidékfejlesztés szervezeti egységei, egyben mintaszerű 

rekreációs területként is szolgálnak. Ezek tehát azon vidékek, melyek: sokszínűséggel, számos jellegzetességgel, 

valamint természeti és táji esztétikummal jellemezhetőek, természetföldrajzi környezetük révén lehetővé teszik 

az ismeretterjesztést, pihenést, természet-járást, felüdülést, gyógyulást, a területi és tájhasználati alapelvek és 

célkitűzések mindezen állapotok megőrzését szolgálják. 

A natúrparkot a térség önkormányzatainak, településeinek, vállalkozásainak, civil szervezeteinek összefogásával 

hozzák létre. Látható, hogy a natúrpark valójában nem csak természetvédelmi, hanem területfejlesztési kategória 

is. 

A natúrpark olyan különösen értékes, jellegzetes tájegységet, sokszor védett természeti területet takar, mely a 

vidék használatának szelíd formája. A táj ápolása által megtartják jellegüket, s egy speciális infrastruktúra 

kiépítésével (pl. túraútvonalak, tanösvények, kerékpárutak stb.) megnyílnak a látogatók számára is. 

Természetvédelmi területek, vagy azok részei, amelyek különösen alkalmasak pihenésre, a szabadidő 

eltöltésére, sportolásra, kikapcsolódásra és egy terület természeti és történelmi értékeinek bemutatására, 

valamint az ezekhez kapcsolódó ismeretek bemutatására a szakirányú információszolgáltatás eszközeivel. 

A natúrpark legfontosabb célja, hogy az ember tevékenységei közben is figyelembe vegye a természeti 

adottságokat, vagyis natúrpark a tájat az ember bevonásával akarja megőrizni és tovább alakítani. A natúrpark 

további céljaihoz tartozik 

• az értékvédelem: az egységes kultúrtáj megőrzése, a kulturális értékek megmentése, 

• a természetvédelem: élőhelyek, fajok stb. védelme, a táj gondozása, ápolása, 

• a környezetvédelem: környezeti káros hatások minimalizálása, a vidékfejlesztés: társadalmi-gazdasági 

fejlesztés támogatása a helyi kezdeményezések bevonásával, 

• erdő-, mező-, és vízgazdálkodás (hagyományos természetbarát gazdálkodási módszerek és formák 

támogatása, a biogazdálkodás elterjesztése), 

• kézműipar fenntartása ( a térségben honos kézműves mesterségek megőrzése), 

• turizmus (ökoturizmus, a környezettudatos turizmus támogatása, a pihenést, üdülést szolgáló turisztikai 

infrastruktúra fejlesztése), 

• településfejlesztés ( falvak megújítása), 

• környezeti nevelés, 
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• kooperáció ösztönzése: együttműködések támogatása (I1). 

A natúrparkok erős hatást gyakorolnak a turizmusra, elsősorban az ökoturizmus, falusi turizmus, mezőgazdasági 

termékekhez kapcsolódó turizmus, kerékpárosturizmus, egészségturizmus területén. A regionális támogatások 

kiemelkedő fejlesztési lehetőségeket rejtenek az ipar területén is. Napjainkban nagyon fontos, hogy további 

lehetőségek nyíljanak a környezeti oktatás és nevelés területén is. A natúrparkok látogatóit arra motiválják, hogy 

tudatosan figyelembe vegyék környezetüket, és környezetbarát módon kezeljék azt (környezettudatos 

szemlélet). Az ismeretterjesztésnek ez az élményteli formája már eddig is népszerűnek bizonyult és meglátásom 

szerint igen hatékony is. A natúrpark számos eddigi előnye mellett tudományos kutatási területként is 

felfogható, hiszen lehetőségeket kínál arra, hogy hatásos intézkedéseket dolgozzanak ki és valósítsanak meg az 

érintett térségek gazdasági és ökológiai ellentéteinek feloldására. 

A Tvt. 2004. évi módosítását követően eddig hét natúrpark szervezet adott be kérelmet a névhasználathoz való 

miniszteri hozzájárulás érdekében (Írottkő-, Vértesi-, Sokoró-Pannontáj-, Soproni-hegység-, Nagy-Milic, 

Hollókő-, Szatmár-Beregi Natúrpark,). 

A natúrparkok egy-egy programjára már jelenleg a Zöld Forrás és a Leader pályázat útján lehet támogatást 

nyerni, eddig forrásaikat elsődlegesen az Európai Uniós alapok, Phare CBC, Interreg IIIA programok által 

biztosították. Ehhez viszont az szükséges, hogy a natúrparkokat működtető szervezetek átgondolt, kellően 

előkészített fejlesztési tervekkel rendelkezzenek. 

4. 12.3. „Színes listák” a természetvédelemben 

A természetvédelem igyekszik megfogalamazni egy prioritási sorrendet, amely meghatározza azokat az 

irányokat, amely felé a főbb erőforrásokat terelnie kell. Ebben a munkában jelentenek fontos segítséget a 

“színes” listák. Ezek egyben segítnek a közvélemény figyelmét is felhívni a veszélyeztetet fajokra. A 

legismertebb mind közül a vörös lista. A színénél fogva valóban a veszélyhelyzetet jelzi, a legveszélyeztetettebb 

fajokat sorolja fel. Az utóbbi évtizedben a vörös listák mellé egyéb „színes listák” is felsorakoztak. 

Vörös lista 

A vörös listán azon fajokat szerepeltetik, melyek vagy már ki is pusztultak, vagy a kipusztulás felé sodródnak, 

veszélyeztettségük révén ezek azok a fajok melyek védelme érdekében a természetvédelemnek teendői vannak. 

A vörös listán nem szerpelnek a fosszilis élőlények (Általában a 10 ezer évnél régebben kihalt fajok), a régen 

kihalt (a 16. század előtt kihalt fajok) és a háziasított fajok. 

Az IUCN Vörös lista kategóriái 

• Kipusztult (Extinct) - már az utolsó ismert példánya is elpusztult 

• Vadon kipusztult (Extinct int the wild) - a fajnak csak emberek által tartott, mesterségesen, fogságban vagy 

termesztésben élő egyedei léteznek 

• Súlyosan veszélyeztetett (Critically Endangered) - a kipusztulás közvetlen közelébe került, kihalófélben lévő 

fajok 

• Veszélyeztetett (Endangered) - fajok, amelyeket a jelenlegi tendenciák mellett természetes környezetükben 

már a közeli jövőben biztosan a kihalás veszélye fog fenyegetni 

• Sebezhető (Vulnerable) - fajok, amelyek a jelenlegi tendenciák mellett természetes környezetükben 

előreláthatólag a kihalás szélére fognak kerülni 

• Mérsékelten veszélyeztetett (Near Threatened) - potenciálisan veszélyeztetett fajok, amelyeket jelenleg nem 

fenyeget a kihalás veszélye, de védelem nélkül előreláthatólag a veszélyeztetett fajok közé kerülnek 

• Nem veszélyeztetett (Least Concern) - elterjedt fajok, amelyeket jelenleg nem fenyeget a kihalás veszélye 

• Adathiányos (Data Deficient) - fajok, amelyekről nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű adat 

Rózsaszín Lista 
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Ebbe a csoportba azok a taxonok tartoznak, amelyek a vörös lista kritériumai alapján nem sorozhatók egyik 

fenyegetettségi kategóriába (CR, EN, VU) sem, de a tapasztalatok szerint a veszélyeztetettség felé sodródnak, s 

várhatóan egy bizonyos időn belül veszélyeztetetté válnak. Ez a vörös lista ”előszobája”. 

Kék Lista 

A kék lista azon vörös listás fajok jegyzéke, amelyeknél az adott területen tartós állománystabilizálódást vagy -

növekedést lehetett tapasztalni. A kedvezőbbé váló helyzet legtöbbször aktív védelmi tevékenységnek 

köszönhető. 

Fekete lista 

A fekete listába azokat az adventív fajokat sorozzuk be, amelyek fellépésükkel biológiai környezetszennyezést 

(flóra- vagy faunaszennyezést) okoznak. 

Szürke lista 

A fekete lista „előszobája“. Ezen fajok hajlamosak a felszaporodásra ami potenciális veszélyforrássá teszi őket. 

Zöld lista 

Azon fajokat sorolja fel, amelyek állományaik nagyságában nem, vagy nem látványosan változtak. Ezekkel a 

fajokkal a természetvédelem legtöbbször nem is szokott foglalkozni, mivel ezek nem „problémás“ fajok. 

Védelmük érdekében nem szükséges különösebb beavatkozás. 

5. 12.4. Ökoturizmus, mint a természetvédelem egyik 
eszköze 

Egy védett területen a megjelenő turisták tömegei veszélyt jelenthetnek az ott élő állatokra. A közvetlen vagy 

közvetett zavarás miatt számos faj populációja eltűnhet, kipusztulhat. Az jól megtervezett és okosan szervezett 

ökoturizmus azonban ettől eltérő hatású lehet. Ökoturizmusnak nevezzük azt a fajta, lehetőleg nem tömeges 

turizmust, melynek célja valamilyen természeti képződmény, tájképi érték, különleges társulás vagy faj 

megtekintése, annak károsítása, veszélyeztetése nélkül. A természetvédelem célja, hogy egy fajt, társulást vagy 

társulás-közösségeket megvédjen az utókor számára. Ennek fényében, a turisták beengedése egy védett területre 

nem kívánatos. Valóban igaz, hogy az esetek többségében, pl. egy ritka madár fészkelésének megtekintése 

tényleg akár a költés meghiúsulásával járhat. Az érdeklődők kizárása azonban azzal jár, hogy a védelem 

fenntartása költséges, az adófizetők kidobott pénzként értékelik a védelemre fordított összegeket, melynek 

megszerzése állami forrásból is egyre nehezebbé válik. A világban számos példa mutatja azonban, hogy az 

ökoturizmus fejlesztése segítheti a veszélyeztetett faj védelmét. Talán legjobb példája ennek az afrikai szafari 

turizmus! A szavanna állatainak védelme sok kárt okozott a helyi lakosoknak, hiszen pl. az oroszlánok a 

háziállatokat is elragadták. Ezért a helyi lakosok ellenérdekeltté váltak a védelem fenntartásában. Mióta azonban 

a jól fizető turisták megtekinthetik a vadállatokat természetes élőhelyükön, az bevételt jelent a helyi lakosság 

számára, hiszen ők a vadőrök, illetve kézműves termékeiket a turisták számára eladhatják. A bevételek 

lehetőséget biztosítanak a nemzeti parkoknak, hogy szigorúbb védelmet biztosítsanak a ritka és esetleg nem 

látványos fajoknak is. Azért is előnyös az ökoturizmus fejlesztése, mert a látogatók megismerkednek a nemzeti 

park erőfeszítéseivel és az állatokkal, növényekkel is. Ez javítja a természetvédelem társadalmi megítélését és 

annak elfogadását. Hasonló példákat lehetne felsorolni a Kaliforniai partok közeléből, ahol a bálnákat figyelik 

meg a turisták, vagy barlangoknál a denevérek kirepülése a látványosság. Borneón az esőerdő lombkoronájába 

is felvisz a palló, ahol az orángutánokkal és papagájokkal lehet megismerkedni. 

Hazánkban az ökoturizmus még kevés hagyománnyal rendelkezik, de számos lehetőség még kiaknázatlan. Több 

nemzeti parkban a hagyományos haszonállatok bemutatása az egyik fő attrakció. A szürkemarhák és rackák 

megtekintésén kívül természetesen a nemzeti park céljaival is megismertetik a látogatókat a túravezetők. A 

Tisza-tavon csónakos túrát vezetnek, melynek keretében a látogatók a kormorán telepekkel, a vadászó és 

repkedő vízimadarakkal ismerkedhetnek meg, azok zavarása nélkül. Több kisebb vállalkozás a 

madármegfigyelők számára szervez túrákat, ahol az igényesebb és hozzáértőbb turisták (bird-watcher) 

valamilyen ritka madárfajt figyelnek meg, főként táplálkozás közben, mikor az óvatos távcsöves megfigyelés 

nem zavaró. A specialisták számára szervezett túrákat szakemberek vezetik, akiknek érdeke, hogy ne zavarják 

meg a madarakat, hiszen ellenkező esetben a következő csoport vezetésekor nem lenne mit megmutatni. A mai 

modern természetvédelem már nem lehet meg ökoturizmus nélkül. Ennek okai: 
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• csökkennek az állami támogatások, 

• a lakosság sokszor öncélúnak tekinti a korlátozásokat, 

• az emberek igénylik, hogy megismerhessék a védett természeti értékeket, 

• a kárt is okozó állatfajok védelmét nehéz elfogadtatni a gazdálkodókkal. 

Az ökoturizmus létét, fejlesztését tehát az élet kényszeríti ki, de olyan előnyöket hozhat, mely az állatok, 

növények védelmét segíti. Ezek az előnyök a következők: 

• saját bevételt jelent a terület kezelője számára, 

• közvetett, vagy közvetlen bevételt jelent a helyi lakosok számára (vendéglátás, szállás, helyi specialitások 

vagy kézműves termékek árusítása, stb.), 

• nő a korlátozások társadalmi elfogadása, 

• fontos szerepe van az ismeretterjesztésben, 

• a gazdasági előnyök előmozdíthatják, megkönnyíthetik az újabb területek védetté nyilvánítását, 

• javulhat a térség infrastrukturális ellátottsága, foglalkoztatottsága. 

Az ökoturizmustól tehát nem félni kell, hanem okosan szervezve a természetvédelem egyik fontos eszköze 

lehet. 
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