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2017. február 17. Péntek
9.00 Regisztráció
9.30 Megnyitó
A Magyar Biológiai Társaság XXX. Vándorgyűlésének megnyitása: Surányi Dezső elnök
Plenáris előadások
9.40-10.10 Penksza Károly: A természetvédelmi gyepgazdálkodás jelentősége lehetőségei
(Legelők, kaszálók botanikai felvételezési problémái, vizsgálati eredményei)
10.10-10.40 Purgel Szandra, Matuz János, Bóna Lajos: A magyar növénynemesítés és
az utóbbi évek eredményei
10.40-11.10 Surányi Dezső: A természet képe a Bibliában – a 104. zsoltár alapján
Ökológia Szekció, Szekcióelnök: Penksza Károly
11.10-11.25 Katona Krisztián, Fehér Ádám, Szemethy László, Saláta Dénes, Pápay
Gergely, S.-Falusi Eszter, Kerényi-Nagy Viktor, Szabó Gábor, Wichmann Barnabás,
Penksza Károly: Növényevő vadfajok szerepe a mátrai gyepek szukcessziós
folyamataiban
11.25-11.40 Sütő Dávid, Szemethy László, Vincze Gergely, Arsalan Emami Khoyi,
Katona Krisztián: Hozzájárulhatnak-e a növényevők a kedvező erdei fajszerkezet
kialakulásához?
11.40-11.55 Járdi Ildikó, Penksza Károly, Bajor Zoltán, Asztalos Júlia, Molnár
József: A Budai-hegységben végzett természetvédelmi kezelések hatása a sziklagyepek
vegetációjára
11.55-12.10 Hozzászólások
12.10-12.25 Szünet
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Ökológia Szekció, Szekcióelnök: Bartha Sándor
12.25-12.40 Bartha Sándor: Növénytársulások stabilitásának és megbízhatóságának
mikrocönológiai háttere – kompozícionális diverzitás, heterogenitás, léptékfüggés
12.40-12.55 Csontos P., Szili-Kovács T., Tóth T., Mucsi M., Ragályi P., Tamás J.,
Mjazovszky Á.: A talajlakó mikroba-együttes vagy a vegetáció indikálja jobban a
talajviszonyokat Apajpuszta szikes élőhelyein?
12.55-13.10 Zimmermann Zita, Szabó Gábor, Fóti Szilvia, Balogh János, Andraž
Čarni, Csathó András István, Margóczi Katalin, Bartha Sándor: A talajlégzés térbeli
variációja, mint a működés megbízhatóságának egy lehetséges indikátora
13.10-13.25 Szabó Gábor, Zimmermann Zita, Andraž Čarni, Csathó András István,
Házi Judit, Kálmán Nikoletta, Komoly Cecília, Kun Róbert, Margóczi Katalin,
Mojzes Andrea, Szépligeti Mátyás, Bartha Sándor: Diverzitás és biomassza-produkció
megbízhatóságának vizsgálata hazai gyeptársulásokban
13.25-13.40 Hozzászólások
13.40-14.40 Ebéd
Antropológia Szekció, Szekcióelnök: Pap Ildikó
14.40-14.55 Molnár Erika, Marcsik Antónia, Pálfi György, Zádori Péter, Buczkó
Krisztina, Vellainé Takács Krisztina, Hajdu Tamás: Nem csak a modern ember
betegsége a rák
14.55-15.10 Rácz István, Holger Schutkowski: A fizikai aktivitás nyomon követése
történeti korokban: a Hawkey és Merbs, a Mariotti és mtsai, a Villotte és a Coimbra
enthesis vizsgáló módszerek összehasonlítása
15.10-15.25 Szeniczey Tamás, Rácz Zsófia, Mácsai Viktor, Schmid M. E Magdalena,
Donoghue D Helen, Mosaku Olatoun, Jamil Siarah, Sirak Kendra, Pinhasi Ron,
Marcsik Antónia, Hajdu Tamás: Egy Közép-Tisza vidéki avar kori népesség
multidiszciplináris vizsgálata
15.25-15.40 Szvák Enikő, Pap Ildikó, Pálfi György, Győry Hedvig, Szikossy Ildikó: A
mumifikálás vallási célzatai az Ókori Egyiptomban a gamhudi leletanyag tükrében
15.40-15.55 Bakos Bettina: Újabb adatok az állatkerti látogatók magatartáskutatásához
15.55-16.10 Hozzászólások
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16.10-16.25 Szünet
Etológia és Biotechnológia Szekció, Szekcióelnök: Szemethy László
16.25-16.40 Halász András, Tasi Julianna, Bajnok Márta, Nagy Géza: Kolompok a
ködben – A szürke marha legelői viselkedésének vizsgálata a Hortobágyon
16.40-16.55 Csibra Barbara, Bunford Nóra, Gácsi Márta: A Go/No-Go paradigma
alkalmazása kutyán: függ-e a kutyák teljesítménye a személyiségüktől és a
figyelmi/aktivitási szintjüktől?
16.55-17.10 Varga Bence: Az életkor alvás alatti szívritmus mutatókra gyakorolt hatása
kutyák (Canis familiaris) esetében. Egy módszertani vizsgálat
17.10-17.25 Fehér Péter, Frank Krisztián, Szepesi Kinga, Heltai Botond, Barta Endre,
Újváry Dóra, Gombkötő Péter, Szemethy László, Stéger Viktor: A hazai macskafélék
(Felidae) genetikai monitorozási módszerének fejlesztése
17.25-17.40 Heltai Botond, Frank Krisztián, Szepesi Kinga, Fehér Péter, Barta Endre,
Kolics Balázs, Stéger Viktor: Mikroszatellita markerfejlesztés pannon méh (Apis
mellifera carnica pannonica) genomszekvenciákra
17.40-17.55 Hozzászólások
17.55-18.10 Szünet
Tudománytörténet és tájökológia, Szekcióelnök: Margóczi Katalin
18.10-18.25 Margóczi Katalin, Kovács Eszter, Mihók Barbara, Fabók Veronika,
Kalóczkai Ágnes, Nagyné Grecs Anita, Kasza Veronika, Mile Orsolya, Bankovics
András: A legeltetés kérdésköre a szikes tavi és szikes pusztai élőhelyek fenntartható
tájhasználatának részvételi tervezése során
18.25-18.40 Bőhm Éva Irén: Tájtörténet, tájhasználat a Szentendrei-szigeten Tahitótfalu
határában (Kis-Váci hegyek, Jóság, Felső-Nagyárok)
18.40-18.55 Fári Miklós Gábor: A magyar növényörökléstan-történet fehér foltjai
18.55-19.10 Surányi Dezső: A három Juhász-Nagy: egy családból
19.10-19.25 Hozzászólások
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19.25-20.00 Poszterszekció
20.00-22.00 Fogadás

POSZTEREK
Fehér Luca, Wichmann Barnabás:
természetvédelmi szempontú vizsgálata

Bakonyi

hucul

lólegelők cönológiai

és

Hajdu Tamás, Schultz Michael, Schmidt-Schultz Tyede H., Marcsik Antónia, Buczkó
Krisztina, Zádori Péter, Biró Gergely, Bernert Zsolt, Baumhoer Daniel, Molnár
Erika: Craniofacialis osteosarcoma és jelképes koponyalékelés együttes előfordulása az
Árpád-kori Magyarországról
Hajnáczki Sándor, Illyés Eszter, Donkó Ádám, Szabó Gábor, Zimmermann Zita,
Penksza Károly: Magas biológiai értékű tömegtakarmányt biztosító gyep kialakítása
bakonycsernyei ökológiai gazdálkodás keretei között: előzetes eredmények
Héjja Péter, Herczeg Edina, Szabó Gábor, Zimmermann Zita, Tasi Julianna, Halász
András, Bajnok Márta, Nagy Anita, Wichmann Barnabás, Penksza Károly:
Természetvédelmi kezelések hatása a dél-tiszántúli szikes gyepek vegetációjára
Járdi Ildikó, Penksza Károly, Bajor Zoltán, Asztalos Júlia, Molnár József: A XVII.
kerületi lápréten végzett természetvédelmi kezelés hatása a vegetációra
Kardos Zsolt, S.-Falusi Eszter, Penksza Károly, Saláta Dénes: A növényzet
változásainak vizsgálata a viszlói fás legelőn (2011-2016)
Király Kitty, Zádori Péter, Paja László, Pálfi György, Molnár Erika, Bereczki Zsolt:
Egy 10-11. századi koponyatrauma diagnózisa CT-felvételek segítségével
Mészáros László, Wichmann Barnabás, Nagy Anita, Penksza Károly: Összehasonlító
vizsgálatok Dunaújváros környéki rekultivált és természetes löszgyepekben
Pápay Gergely, Penksza Károly, Házi Judit, Wichmann Barnabás: Természetvédelmi
kezelések hatása mátrai kaszálókon és legelőkön
Péter Norbert, Nagy Anita, S.-Falusi Eszter, Wichmann Barnabás, Penksza Károly:
Cönológiai és természetvédelmi vizsgálatok a Kiskunsági Nemzeti Park Kelemen-széki
magyar szürke szarvasmarha és házi bivaly legelőin
Rubics András, Kárpáti Manuéla, Juhász Gábor, Tóth Gergely: Új Tauaggregációgátlószer csökkenti a motoros funkciók károsodását Drosophila melanogaster
taupátia modellben
Selmeci Marianna, S.-Falusi Eszter, Saláta Dénes: Erdészeti kezelés és degradáltság
összefüggése egy ártéri tölgyerdő példáján
Stilling Ferenc, Penksza Károly, Pajor Ferenc, Tasi Julianna, Halász András, Bajnok
Márta, Póti Péter, Hajnáczki Sándor: Kecskelegelők botanikai vizsgálatai és értékelése
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Szabó Gábor, Zimmermann Zita, Csete Sándor, Kun Róbert, Szentes Szilárd, Virágh
Klára, Csathó András István, Házi Judit, Bartha Sándor: Hogyan járul hozzá a magyar
földikutya egy fokozottan védett gyep diverzitásának a fennmaradásához? – A bolygatási
rezsim téridőbeli mintázatának hosszú távú vizsgálata.
Szepesi Kinga, Frank Krisztián, Heltai Botond, Fehér Péter, Barta Endre, Stéger
Viktor, Kolics Balázs: Ázsiai eredetű méz kimutatása DNS diagnosztikával
Teski Anna, Kerényi-Nagy Viktor, Penksza Károly, Penksza Péter, Wichmann
Barna: A Rosa canina, R. agrestis és hibridjük összehasonlító morfometriai elemzése
Zimmermann Zita, Szabó Gábor, Bartha Sándor: Földalatti ökoszisztéma-mérnök
fajok szerepe a gyepek fenntartásában
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2017. február 18. szombat
9.00 Regisztráció
Botanika Szekció, Szekcióelnök: Surányi Dezső
9.30-9.45 Peti Erzsébet: A csíraképesség változása az Asteraceae és a Poaceae
családokhoz tartozó néhány vadon élő faj különböző hőmérsékleti körülmények között
tárolt magmintáinak esetében
9.45-10.00 Horváth Balázs: Génbanki tehénborsó (Vigna unguiculata (L.) Walp.)
tájfajták alkalmazkodó képesség vizsgálatának kezdeti eredményei
10.00-10.15 Sztupák M., Erdélyi É., Penksza K., Kerényi-Nagy V.: Kárpát-medencei
galagonya (Crataegus L.) taxonok levélmorfometriai elemzése
10.15-10.30 Bőhm Éva Irén: Helleborus purpurascens W. et K. állományok
állapotfelmérése a Pilis-oldalban
10.30-10.45 Molnár József, Penksza Károly, S.-Falusi Eszter, Járdi Ildikó: A
csemegesulyom (Trapa natans) morfotaxonómiai és környezetének hidrobiológiai
vizsgálata a Tisza-tavon
10.45-11.00 Bakó Gábor: Felső lombkoronaszint légi térképezési módszerének
bemutatása a Háros-félsziget erdőrezervátum példáján keresztül
11.00-11.15 Bőhm Éva Irén, Dukai Igor: A Szentendre-Pomázi-sík tavai
11.15-11.30 Hozzászólások
11.30-11.45 Szünet
Természetvédelem és Zoológia Szekció, Szekcióelnök: Hanga Zoltán
11.45-12.00 Bajor Zoltán, Lampert Rita, Penksza Károly: Természetvédelmi kezelések
hatásai a homoktövis újpesti élőhelyén
12.00-12.15 Pápay Gergely, Saláta Dénes, S.-Falusi Eszter, Kerényi-Nagy Viktor,
Szabó Gábor, Wichmann Barnabás, Penksza Károly: Cserjeirtás után kialakított
gyepterületek vegetációjának összehasonlító elemzése parádóhutai (Mátra) mintaterületen
12.15-12.30 Horváth Péter, Penksza Károly, Gergely Attila: Természetvédelmi célú
élőhelykezelés
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12.30-12.45 Jánossy László: Fenntarthatók-e hosszú távon a változó tájban a védett
területek?
12.45-13.00 Sándor Diána, Molnár Kálmán, Székely Csaba, Cech Gábor: Halak fekete
pettyes betegségét okozó Apophallus fajok gazdaspecificitásának és diverzitásának
vizsgálata morfológiai és molekuláris módszerek segítségével
13.00-13.15 Frank Krisztián, Bleier Norbert, Sugár László, Stéger Viktor, Horn
Péter, Orosz László: Gímszarvas (Cervus elaphus) populációgenetikai vizsgálata
mitokondriális szekvenciák segítségével
13.15-13.30 Juhász E., Gallé R., Biró M.: Az eurázsiai hód (Castor fiber) táplálkozási
szokásainak monitorozási lehetőségei
13.30-13.45 Hanga Zoltán: Fajok és alfajok kérdése az állatkerti zsiráfállomány
fenntartásában
13.45-14.00 Hanga Zoltán: Történeti adatok jelentősége az állatkerti
tenyésztésszervezésben
14.00-14.15 Hozzászólások
14.15-15.00 Ebéd
15.00-16.00: Vezetett állatkerti séta, szakmai vezető: Hanga Zoltán

10

A Magyar Biológiai Társaság XXX. Vándorgyűlése, 2017. február 17–18.

PLENÁRIS ELŐADÁSOK

11

A Magyar Biológiai Társaság XXX. Vándorgyűlése, 2017. február 17–18.

A természetvédelmi gyepgazdálkodás jelentősége lehetőségei
(Legelők, kaszálók botanikai felvételezési problémái, vizsgálati eredményei)
Penksza Károly
Szent István Egyetem Növénytani és Ökofiziológiai Intézet, Növénytani Tanszék
penksza.karoly@mkk.szie.hu

A gyepek, gyepes területek, különösen a természetes és a természetközeli gyepek nagyon
jelentős ökoszisztéma-szolgáltató képességgel rendelkeznek, gazdasági-társadalmi
jelentőségük vitathatatlan. Gyepterületeink csak kis hányada obligát (eredendően) gyep,
nagy részük kialakításáért az emberi kéz, a humán tevékenység a felelős, így fenntartásuk
sem képzelhető el emberi beavatkozás nélkül. Ezért is fontos ez a tevékenység, ami gyepek
területén folyik.
Gyepeink fajgazdagságának megőrzése, gazdasági értékük fenntartása sokoldalú
megközelítést igényel. A természeti értékek megőrzése mellett figyelembe kell venni a
gyepet takarmányként hasznosító gazdálkodók érdekeit is. A természetvédelmi célú
gyepgazdálkodás megfelelő működésének záloga, hogy a rossz minőségű takarmány miatti
kompenzációval együtt még megérje hasznosítani a területet. A természetvédelmi
gyepgazdálkodás külterjes gazdálkodási módszerekkel érhető el leginkább, amelyekben a
gyepgazdálkodási rendszereknek nagy jelentőségük van.
A legeltetéses hasznosítás az ökológiai hátteret is biztosítja a gyepeknek, megmarad
az adott talajtípusra jellemző biotóp, a gyep faji összetétele értékesebbé válik, és
elsősorban extenzív hasznosítás mellett maradtak fenn. A szikes puszták és biodiverzitását
a rövidfüvű területeken főleg juhokkal és lovakkal, míg a magasabb füvű, mezofilabb
térszíneken szarvasmarhákkal lehet megvalósítani. A természetvédelemben a legeltetés egy
olyan eszköz, amivel megőrizhető az életközösségek fajösszetétele.
Az elmúlt 25 évben alföldi és középhegységi legelőkön, kaszálókon, fáslegelőkön,
gyeptöredékeken, vetett gyepekben folytattunk komplex kutatást, igyekezve minél
szélesebb körben érintetni minden gyeptípust, országos szinten is áttekintésre törekedve.
Adataink hosszútávon történő alkalmazhatósága, és a folyamatok egyre mélyebb feltárása
érdekében mintaterületeinket évről-évre vagy megfelelő időközönként újra felvételeztük,
később, kiegészítésként talajtani, mikroklimatológiai kutatásokat is folytattunk.
Vizsgálataink során fontos törekvésünk volt, hogy a területekről minél átfogóbb botanikai,
gyepgazdálkodási, takarmányértékelési és természetvédelmi értékelést adjunk. A gyep
mennyiségét és gyepgazdálkodási szempontból fontos összetevőit is és pontos
fajösszetételét elemeztük. Alapelvünk az egyes mintaterületek természetvédelmi és
gazdasági szempontú értékelése is, valamint e két, sokszor ellentétes érdekek mentén
szerveződő tevékenység közelítése egymáshoz.
A vizsgálataink alapján összességében megállapítható, hogy a mintaterületek komplex
vizsgálatainak eredményei rámutattak a gyepek természetességi állapotára, feltárták
összetételüket, értékelték eltartóképességüket és gyepgazdálkodási tulajdonságaikat, ami a
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későbbiekben fontos szempont lehet a megfelelő gazdálkodási formák kialakításánál vagy
a kezelési tervek összeállításánál.
***
A magyar növénynemesítés és az utóbbi évek eredményei
Purgel Szandra, Matuz János, Bóna Lajos
Gabonakutató Nonprofit Kft.
szandra.purgel@gabonakutato.hu

A növénynemesítés a növények örökletes tulajdonságaival foglalkozó tudomány és
gyakorlat, melynek célja új, hasznos növényfajták előállítása. A nemesítés azonban nem
csak tudomány és gyakorlat, hanem egyúttal művészet is: az alkotó nemesítőmunka
eredménye a növényfajta, mely alapvetően - kölcsönhatásban állva a környezetével - járul
hozzá egy-egy földterület, tábla, az adott táj megjelenéséhez, képéhez.
„Ezen a tudományos területen nincsenek gyors eredmények, nincsenek gyors sikerek.
Szinte végtelen kitartásra és végtelen elhivatottságra van szükség. Nagyon apró lépések
visznek a cél felé, de aki látja a célt, az előbb-utóbb oda is fog érni.” - vélekedik Fazekas
Sándor földművelésügyi miniszter.
Amikor a nemesítő célhoz ér, beérett munkájának gyümölcséből, végeredményéből
kisebb-nagyobb ökológiai térségek részesednek, gyakran egy egész ország (olykor több
ország) társadalma és gazdasága profitál. Gondoljunk csak néhány jelentős magyar
búzafajtára, amely megalapozta hírnevünket a gabonaexport területén, vagy néhány
különleges minőségű szőlő és gyümölcs fajtánkra, melyeket ismernek, használnak szerte a
világban.
A közelmúltban centenáriumot és egyúttal negyedszázados évfordulót is ünnepelt a
hazai növénynemesítés: elődeink bő száz évvel ezelőtt, 1914-ben tartották meg a
Növénynemesítők I. Vándorgyűlését, azt követően alakították meg 1924-ben a Magyar
Növénynemesítők Országos Egyesületét (MNOE), amely a háború végéig működött. 1989ben alakult meg - mondhatjuk azt is, hogy újra - a Magyar Növénynemesítők Egyesülete
(MNE). Mi, mai magyar nemesítők bízunk a magyar mezőgazdaság tartós fejlődésében,
sikereiben és örömmel tölt el bennünket, hogy ehhez eredményeink is hozzájárulhatnak.
A 20. század első éveiben a mezőgazdaság volt a magyar gazdaság meghatározó ága,
innen származott a nemzeti jövedelem több mint a fele és akkoriban a többi ágazathoz
hasonlóan erős lendületet vett. Ekkor öltött szervezeti formát hazánkban a
növénynemesítés, mely a tudomány, a művészet és a gazdasági tevékenység „nemes
ötvözete”. Az ország minden részében kialakultak a meghatározó nemesítési telepek, s a
szakterületet olyan tudós és nagynevű nemesítők fémjelezték, mint Grábner Emil,
Fleischmann Rudolf, Székács Elemér, Baross László, Kerpely Kálmán, Legány Ödön és
társaik. Munkájuk, eredményeik hatása máig sugárzó, érezhető szakterületünkön. Szárnyalt
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a gazdaság, pezsgő társadalmi élet folyt és az akkori állami irányítás jelentős erőket
fektetett be a hazai kutatás-fejlesztésbe. Száz évvel ezelőtt, 1914-ben nagynevű elődeink
megalapították Magyaróváron, a Magyar Növénynemesítők Országos Egyesületét
(MNOE), melynek első elnökévé Legány Ödönt választották. A háború végétől sajnos e
szervezet megszűnt működni, s maga a magyar növénynemesítés is mélypontját élte meg,
egészen a hatvanas évek vége - hetvenes évek elejei ébredés idejéig.
A nyolcvanas évek végén bizonyos értelemben hasonló időket élhettünk meg, mint a
századelőn, hisz a magyar mezőgazdaság ekkor erős volt, s Európa legjobbjaihoz hasonló
eredményeket mutatott fel. Ekkorra már a magyar növénynemesítés jelentősen alkalmazta
és integrálta a társtudományok legfontosabbjait (genetika, botanika, növényélettan,
növényi biotechnológia, kémiai analitika, biometria, számítástechnika), a legkorszerűbb
szántóföldi kisgépekkel végezte a kísérletek vetési, ápolási és betakarítási munkáit és
kimagasló eredményeket produkált. A legtöbb növényfaj esetében elsősorban magyar
fajtákat termeltek a gazdálkodók. Alapvetően járultunk hozzá akkoriban a mezőgazdaság
eredményeihez. A levegőben érett a társadalmi változás igénye, pezsgő, mozgalmas
időszak volt ez és ebben az időben, 1989-ben alakult meg (vagy mondhatnánk azt is, hogy
újra), a Magyar Növénynemesítők Egyesülete (MNE), Balla Lászlót választva elnökéül.
Az alapítók akkor kb. harmincan voltak, de pár év alatt száznál is több fő lépett be az
Egyesületbe. Ma a tagnyilvántartás szerint 260 MNE tagot számlálunk. Napjainkban ennél
jóval több nemesítő dolgozik hazánkban, hisz ma már a nemzetközi nagyvállalatok
jelentős része nem csupán vetőmag értékesítéssel foglalkozik, de hazánkban nemesítő
telepet is üzemeltet, ahol valódi szelekciós munka is folyik. Köztük is van MNE-tag, bár a
tagság döntő része a hazai intézmények és magánnemesítő cégek alkalmazottja.
A kilencvenes évektől, de különösen is az új évezred elejétől egyre erősebb teret
hódítottak a multinacionális vállalatok a hazai vetőmagpiacon, különösképp a magas
profittal kecsegtető hibrid növényekben. A folyamat a 2004. évi EU-csatlakozással
felgyorsult, óriási a túlkínálat és mára már csak kevés növényfaj van, ahol meghatározóak,
vagy jelentősek a hazai nemesítésű fajták. Az új évezred elején tehát érezhettük és
megéltük, hogy mi magyar nemesítők kevésbé vagyunk a fókuszban; volt olyan „irányadó”
vélekedés is, hogy valójában a magyar növénynemesítésre, hazai agrárkutatásra nincs is
szükség, mert a piac, a nemzetközi verseny mindent megold és üdvös megoldást nyújt.
Napjainkban újra érezhetjük, hogy igenis szükség van a hazai nemesítésre és
agrárkutatásra. Hisz egyre több állami vezető és maga a közvélemény is hangoztatja, hogy
a magyar termőföld és a vízkészleteink mellett alapvető nemzeti érték a termesztett és
vadon élő állat és növényvilág, annak fenntartása, fejlesztése. Sőt, amióta az
energiatermelés jelentős része is a szántóföldeken folyik, maga az agrárium, így a
növénynemesítés is újra meghatározó ágazattá válik.
Napjainkban a növénynemesítés magánnemesítő cégek keretein belül,
agráregyetemeknek és a hozzájuk csatolt kutatóintézetekben, a Magyar Tudományos
Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézetében, valamint a
Földművelésügyi Minisztériumhoz tartozó növénynemesítéssel is foglalkozó
intézményekben, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központban zajlik.
A szántóföldi növények közül a búza nemesítés területén születtek olyan fajták,
amelyek a hazai búza vetésterületet jelentősen meghatározzák. Ez az MTA Agrártudományi
Kutatóközpont Mezőgazdasági Kutatóintézetének és a Gabonakutató Kft.-nek köszönhető,
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melyek hazánk legnagyobb nemesítő intézményei. Eredményeiket innovációs díjakkal,
kutatóikat pedig számos állami és szakmai kitüntetéssel ismerték el. Mindkettő jó
nemzetközi hírnevű, melynek jó példája, hogy Martonvásáron volt 4 évig az Eucarpia
központja, és mindkét kutatóhely rangos nemzetközi konferenciákat rendez. A
martonvásári Kutatóintézet 10 növényfajban (őszi búza, durum búza, tönkölybúza, tönke
búza, alakor, tritikálé, tavaszi zab, őszi zab, kukorica, csemegekukorica) számos fajtával
van a nemzeti fajtalistán. A martonvásári búzafajtákat és kukorica hibrideket külföldön is
forgalmazzák.
A Gabonakutató Kft. 20 növényfaj számos fajtájával járul hozzá a hazai vetőmag
kínálathoz. Szója, cirok és olajlen fajtáinak hazai aránya 50 % felett van. Legismertebbek
az őszi búza, a durum búza, a tritikálé, őszi árpa, tavaszi árpa, csupasz árpa, tavaszi zab,
őszi zab, csupasz zab fajtái. Kukorica, szemes cirok, napraforgó és repce fajtái, hibridjei
külföldön is ismertek. Vörös here, siló cirok, szudáni fű, pohánka, muhar és köles fajtáival
az alternatív gazdálkodást segíti.
Szántóföldi növények nemesítése folyik még a következő egyetemeken, ill. a
hozzájuk tartozó kutatóhelyeken: Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi
Kara (Keszthely) - 8 faj nemesítése közül a legfontosabbak: burgonya és fűfélék. A
Kaposvári Egyetem Takarmánytermesztési Kutató Intézet (Iregszemcse) 5 fajjal
foglalkozik, a legjelentősebb fajták takarmányborsóból, napraforgóból és szójából vannak.
A Károly Róbert Főiskola "Fleischmann Rudolf" Kutatóintézet (Kompolt) - legfontosabb
nemesített növényfajai közé tartozik a lucerna, kender, őszi és tavaszi árpa és a szója. A
Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Karcagi Kutatóintézetnek 11 nemesített
növényfajból a fontosabbak: őszi búza, tritikálé, őszi árpa, cirok, szudáni fű, angolperje. A
Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Nyíregyházi Kutatóintézet 15 faj,
fontosabbak: lucerna, lóbab, napraforgó, rozs, bükköny, csillagfürt, burgonya. A Nyugatmagyarországi
Egyetem
Mezőgazdaságés
Élelmiszertudományi
Kara
(Mosonmagyaróvár,) 8 faj, fontosabbak: takarmányrépa, csenkesz, lóbab.
A NAIK Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló Kutatási Osztályának Galambosi
Rizskísérleti Telepén (Szarvas) végeznek rizs fajtafenntartást és nemesítést. Növényi
Diverzitás Központ (NÖDIK) az Agrobotanikai Intézet jogutódja azzal, hogy a
génbankjában megőrzi a hazai természetes és kultúrflóra genetikai változatosságát, segíti a
nemesítést, az öko- és tájtermesztést. A nemzeti fajtalistán a NÖDIK-nek csicsóka és
batáta fajtái szerepelnek.
Egyre több magáncég is foglalkozik szántóföldi növények nemesítésével. Közülük a
KISKUN Kutatóközpont Kft. kukorica hibrid, napraforgó hibrid, őszi búza és szója fajtákat
tart fent. A Bikazugi Mezőgazdasági Nonprofit Kft. (Szarvas) fűfélék és lucerna
fajtafenntartásával, nemesítésével foglalkozik. A Bóly Zrt. (Bonafarm) nemesítése főleg
szója fajtáiról ismert. Az Agroselect Növénynemesítő és Forgalmazó Kft. (Szarvas)
elsősorban a szarvasi lucernafajták nemesítését, fajtafenntartását végzi. A SZARVASI
MEDICAGO Kutatási és Vetőmagtermeltető Kft. a lucerna mellett takarmányborsó, vörös
here, csicseri borsó fajtákat nemesít. Az AGROPORT-D Kft. (Debrecen-Pallag) dohányt
nemesít. Az AGROMAG Mezőgazdasági Termékelőállító, Forgalmazó és Szolgáltató Kft.
néhány éve elkezdett nemesítési programjának célja új kender, búza, őszi árpa és tritikále
fajták előállítása. A Kruppa-Mag Kft. rozs, tritikále, lucerna és burgonya fajokkal
foglalkozik. A felsorolt cégeken kívül még mások is foglalkoznak egy-két szántóföldi
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növényfaj nemesítésével, pl. Agrárgazdaság Kft., Agrogén Kft., Agroszemek Kft.,
Alkaloida Zrt., Lajtamag Kft., Mogyi Kereskedelmi Kft., Seprűcirok Kft.
A zöldségnemesítés fellegvára a Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt. (ZKI,
Kecskemét), melynek számos növényfajból számos fajtája van a Nemzeti Fajtajegyzéken,
ezek közül fontosabbak: paprika, borsó, paradicsom, uborka, bokorbab, vöröshagyma,
görögdinnye, sárgadinnye.
A NAIK Zöldségtermesztési Önálló Kutatási Osztálya (NAIK ZÖKO) kecskeméti
központtal és három kutató állomással alakult meg. A Kalocsai és Szegedi Kutató
Állomása a Fűszerpaprika Kutató-Fejlesztő Nonprofit Közhasznú Kft. jogutódaként a
fűszerpaprika kutatással foglalkozik, több fűszerpaprika fajtával segíti a hazai kertészeket.
A Kecskeméti Kutató Állomás két tevékenysége, a hagyma- és paradicsomnemesítés pedig
a ZKI Zrt.-től került át a NAIK-hoz.
A Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Nyíregyházi Kutatóintézet bokorbab,
velőborsó, torma és lóbab fajtáival szerepel a Nemzeti Fajtajegyzéken. A Kaposvári
Egyetem Takarmánytermesztési Kutató Intézetének (Iregszemcse) futóbab és tűzbab fajtái
vannak a termesztésben. A Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar
(Keszthely) paprika, fejessaláta, bab, tök és sütőtök fajtákkal rendelkezik. A Budapesti
Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar több paprika fajtával gazdagítja a termesztést.
A zöldségnemesítő magáncégek közül a Duna-R Kft. számos paprika fajtát nemesített
üvegházi, fóliás és szabadföldi termesztéshez. A Hermes Mag Kft. (Tápiószentmárton)
paprika, paradicsom, futóbab, a Hortseed Magszaporító Kft. (Mezőkovácsháza) a makói
hagymák fajtafenntartása mellett bokorbab nemesítést is végez. A Szentesi-Mag Kft.-nek
saját nemesítésű fajtái közül több paprika, fejes káposzta, karalábé, hónapos retek bővíti a
piacot. A Szegedi Paprika Zrt.-nek saját nemesítésű fűszerpaprika fajtái vannak a
termesztésben. A felsoroltakon kívül még mások is foglalkoznak egy-két zöldség
növényfaj nemesítésével, pl.: Alfa Lucullus Kft., Civis-seed Kft., Hungaro Torma Kft.,
Zöldségmag Kft., stb. A magánnemesítők a zöldségfajok közül elsősorban a paprikával
foglalkoznak: dr. Posgay Elemér (Szarvas), Fejes Márton (Kecel), Nagy István
(Dombiratos), Németh Kinga (Baja) Ruskó József (Budapest). Rajki Antal (Orosháza)
görögdinnye, Ruskó Józsefné (Budapest) konzerv uborka fajtákat tart a Nemzeti
Fajtajegyzéken.
Gyógy és fűszernövények nemesítése: A Gyógynövénykutató Intézet Kft. - amely
2008 óta a PannonPharma cégcsoport tagja - fontosabb nemesített fajai: bazsalikom, kapor,
ánizs, kömény, tárkony, levendula, borsika. A Budapesti Corvinus Egyetem
Kertészettudományi Kar Gyógy- és Aromanövények Tanszékének is van 8 fajból több
fajtája a listán (levendula, borsosmenta, majoranna, rozmaring, évelő borsfű, szöszös
ökörfarkkóró, mezei cickafark, izsóp).
A gyümölcsnemesítés, amely hosszú időt (több évtizedet) igénylő tevékenység,
jelenleg a NAIK hálózatában levő Gyümölcstermesztési Kutatóintézetben és egy önálló
gazdasági társaságban az Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó
Közhasznú Kft.-ben történik. Ez utóbbiban 1950 óta foglakoznak az alma, körte, naspolya,
meggy, köszméte kutatásával, mely honosításra, tájfajták szelekciójára és fajtafenntartásra
irányul. Az almatermésű gyümölcsfajok génbankját (kb. 1500 tétel) is az Újfehértói Kft.
tartja fenn.
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A NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézet Érdi Kutató Állomásán több mint 60 éve
foglalkoznak a cseresznye, a meggy és a dió nemesítésével. Különösen a cseresznye
nemesítésük sikeres. A Nemzeti Fajtajegyzéken 12 gyümölcsfajból számos fajtájuk van, a
fontosabb fajok: cseresznye, meggy, alma, őszibarack, dió, gesztenye, mandula, birs.
Kiemelendő a génbanki tevékenysége is, itt tartják fenn a Csonthéjas génbankot és
fajtagyűjteményt, a Héjas- és almatermésű génbankot és fajtagyűjteményt, a Lágyszárú,
magról szaporítható dísznövény fajtagyűjteményt és a Gyümölcstermő fás növények
Vírusmentes Központi Törzsültetvényét.
A NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézet Ceglédi Kutató Állomásán 1950-ben
kezdődött a kajszibarack, valamint magról szaporított alanyfajták szelekciója és 25 éve a
szilva nemesítése. Az itt folyó nemesítési és honosítói munka eredményességét mutatja,
hogy a Nemzeti Fajtalistán számos kajszibarack, szilva, és alanyfajtájuk van.
A NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézet Fertődi Kutató Állomásán több mint 60
éve végzik a bogyós-gyümölcsűek keresztezéses nemesítését, valamint honosítását.
Jelenleg a Nemzeti Fajtajegyzéken több ribiszke, málna, szamóca és szeder fajtájuk
szerepel.
A Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Genetika és
Növénynemesítés Tanszékén a kajszibarack-, alma-, őszibarack-, mandula-,
mogyorónemesítés a legjelentősebb. Jelenleg a nemesítés bázisát itt, a több mint 200 tételt
magába foglaló kajszi génbank és a mintegy 5000 hibrid magonc értékelése képezi. A
Gyümölcstermő Növények Tanszék nemesítéséből származik több alma-, alany-, szilva-,
őszibarack-, körte- és meggyfajta.
A magáncégek közül néhány, főleg külföldi gyümölcsfajták honosításával
foglalkozik, mint pl.: BOTÉSZ Szövetkezet (Vál) bodza, Plant-Coop Kft. (Budapest)
újvidéki kajszi, Proplant Kft. (Dánszentmiklós) ribiszke, málna, szamóca, Ramnovita Kft.
(Pécsvárad) homoktövis, szilva, Euroberry Bt. (Budapest) fekete ribizli. Más cégek a hazai
tájfajták fenntartását, szaporítását végzik pl.: Hírős Faiskola Kft. (Kecskemét) alma.
Néhány magánnemesítő is foglalkozik gyümölcsnemesítéssel, pl. dr. Géczi László és
Pápai Sándor (Debrecen) köszméte, dr. Sipos Lajos (Budapest) alma klónalany fajtát
állított elő.
A szőlőnemesítésnek nagy hagyománya van hazánkban, a 135 éves Országos
Szőlészeti Borászati Kutatóintézet folyamatos átszervezése, az országos intézet
megszüntetése, az állomások többszöri átszervezése és különböző intézményekhez történő
csatolása visszavetette a kutatómunkát. A szőlőnemesítő cégek fajtanemesítése ennyi
átszervezés ellenére is kimagasló eredményeket értek el.
A NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Badacsonyi Kutató Állomás
nemesítési tevékenységének eredményeit számos Olasz rizling, Szürkebarát és Rajnai
rizling klón, valamint néhány új szőlőfajta jelzi. A NAIK Szőlészeti és Borászati
Kutatóintézet Kecskeméti Kutató Állomásának a fajta listán lévő államilag elismert
fajtái között fehérborszőlő, vörösborszőlő, csemegeszőlő és szőlő alany is található. A
Tokaj Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetnek néhány fehérborszőlő fajtája van.
A Károly Róbert Főiskola Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet (Eger) munkájaként több
fehérborszőlő, vörösborszőlő, szőlő alany van államilag elismerve. A Pécsi Tudomány
Egyetem, Pécsi Szőlészeti és Borászati Kutató Intézete számos fehérborszőlő,
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vörösborszőlő, csemegeszőlő és szőlő alanyfajtát tart az államilag elismert fajták listáján.
A Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Genetika és Növénynemesítés
Tanszéke is számos nemesített szőlőfajtával bővíti a hazai választékot. Pannon Egyetem
Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar (Keszthely) Kertészeti Tanszékén folyó kutatások
közt a legfontosabb a fehérborszőlő fajták keresztezéses nemesítése és klónszelekciója, az
alanyfajták keresztezéses nemesítése és klónszelekciója. A Nyíregyházi Főiskola Műszaki
és Mezőgazdasági Kar Kertészeti és Élelmiszertechnológiai Tanszék külföldi
csemegeszőlők honosításába kezdett, melyek közül több már megkapta a szaporítási
engedélyt.
A magán cégek közül a VitiCOOP Kft. (Balatonboglár) fehérborszőlő és
vörösborszőlő fajtákat, a Mészi Bt (Szekszárd) vörösborszőlő fajtákat tart a Nemzeti
Fajtalistán. A magánnemesítők közül Lubik István csemegeszőlő, Gácsi Tibor
vörösborszőlő fajtát nemesített.
Erdészeti fa fajok nemesítésével a NAIK Erdészeti Tudományos Intézet Nemesítési
Osztálya foglalkozik. A fajta- és klónkísérletek beállítását, valamint az új szelekciós
alapanyagok előállítását és az állami elismerésre bejelentett, illetve állami elismerésben
részesített hazai nemesnyár-, akác-, valamint fűzfajták többségének fajtafenntartását
végzik.
Dísznövénynemesítés: A dísznövények nemesítésének hazai helyzetéről csak
részadatok vannak, mivel a dísznövények nem listakötelesek. A róluk kiadott legutolsó
(2009) fajtajegyzéken 55 faj 307 fajtája szerepel, ebből 189 rózsa. Fajtáink zöme magyar.
Szinte minden virágfajban, örökzöld cserjében, fában vannak olyanok, amelyek szaporító
anyaga külföldön is kelendő és exportra is kerül, főleg a szélsőséges klímára nemesített
magyar különlegességek ezek.
A
NAIK
Gyümölcstermesztési
Kutatóintézet
Érdi
Kutató
Állomás
Dísznövénytermesztési Osztályán a magról szaporítható egynyári dísznövényfajták,
valamint rózsa nemesítése történik. Napjainkban számos minősített egynyári fajtájuk
(többségüket dr. Kovács Zoltán nemesítette) és rózsafajtájuk található meg a
termesztésben. Márk Gergely, aki több mint 650 rózsafajtát nemesített, Budatétényben
hozta létre 1950-ben Európa egyik legnagyobb Rozáriumát, ahol jelenleg 1300 rózsa taxon
fenntartása és fajtaértékelése folyik.
A Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Dísznövénytermesztési és
Dendrológiai Tanszékének nemesítési eredménye számos díszfafajta, valamint alanyfajta
állami minősítése. A Növénytani Tanszék több borostyánfajtát minősíttetett. A Debreceni
Egyetem Agrártudományi Centrum Kertészettudományi Intézet Dísznövény Munkacsoport
nevéhez Canna-fajták előállítása, szelektálása és fenntartása fűződik. A Szarvasi
Arborétum 2 puszpáng és egy kerti mályvafajtát tart fenn.
A hazai dísznövény nemesítésben a magáncégek, magánnemesítők részvétele jelentős.
A következőkben csak példaként sorolunk fel néhányat. Több faiskolának van saját
nemesítésű fajtája, pl.: Alsótekeresi Faiskola Kft. (babérmeggy, berkenye, hárs, boróka,
fenyő), Tahi Faiskola Kft. (díszkörte, platán, kínai és gyapjas körte stb.) a
fertőszentmiklósi Silvanus Díszfaiskola (trombita folyondár stb.). A Magnólia Bt.
(Nagyatád) nyugati tuja fajtákat nemesít. A PRENOR Kertészeti és Parképítő Kft.
(Szombathely) főleg lomblevelű díszfák és díszcserjék fajtafenntartásával, nemesítésével

18

A Magyar Biológiai Társaság XXX. Vándorgyűlése, 2017. február 17–18.

foglakozik. A magánnemesítők közül dr. Orlóci Lászlónak (Budapest) nyírfa, eperfa,
platánfa, zselnice meggy, törpe mandula és ciprus fajtái részesültek állami elismerésben.
Józsa Miklósné (Szombathely) lombos fák-cserjék, Nagy Zsolt (Sopron) keleti tuja fajták,
Barabits Elemér (Szombathely), Török Zoltán (Budaörs) lombos fák-cserjék, örökzöldek,
Retkes József (Szombathely) lombos fák-cserjék, broméliák, és cserepes dísznövény
nemesítőként ismertek. Helyzeti előnyünket a dísznövények nemzetközi piacán akkor
tudjuk kihasználni, ha nem csak a szokásos nyugat-európai választékkal, hanem a
szélsőséges klímára nemesített magyar különlegességekkel is megjelenünk.
A nemesítő helyeken évtizedek alatt létrehozott biológiai alap megőrzése, fejlesztése a
mezőgazdaság fejlődésének, önállóságának védelme érdekében nemzeti feladat. Ha ezek
megsemmisülnének, annak a hazai növénytermesztés nagy kárát látná, hisz’ ezek a hazai
környezethez maximálisan alkalmazkodott biológiai alapot képezik. Az előrelépés a
szakterületeken dolgozó kutatók és fejlesztők kooperációjával lehetséges. A Magyar
Biológiai Társaság Jubileumi Vándorgyűlése alkalmából a hazai nemesítők köszöntik a
Társaság tagjait, ezúton is kifejezve az együttműködésre és közös munkára való szándékot.

***
A természet képe a Bibliában – a 104. Zsoltár alapján
Surányi Dezső
NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézet
suranyi.dezso@cefrucht.hu

A Biblia ó-és újszövetségi része sokféle módon, szempontból és céllal elemezhető.
Söveges Dávid OSB egy hozzám írott levelében Szent Ágostonra hivatkozva említette,
hogy nagyon is fontos feladat a Szentírás szövegeit természettudományos szempontok
szerint is vizsgálni. A természeti világ fajainak és jelenségeinek feldolgozása is biblikusteológiai munka, ennek az eredménye összegező kötetünk, amit még Scheiber Sándor és
Schweitzer József ajánlott megjelenésre és lektorált, fejezeteit 1974-től a tanulmányok sora
adta a keretét (Surányi 2010).
Bevezetés
A hatnapos teremtéstörténet
A Biblia elképzelése a világmindenség eredetéről (1 Móz 1, 1-2, 4a). A vizekkel (héb.
tehóm) körülvett ős-káoszból (héb. tohu vabohu) Isten (Elohim). illetve Isten szellője (héb.
ruah Elohim) teremtette az eget és a földet, azaz a világegyetemet. A semmiből való
teremtés eszméje csak a hellenisztikus korban született meg (2 Makk 7, 28). A világ kialakítását az elbeszélés hat nap keretébe ágyazva adja elő. Az első három napon a
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„szétválasztás művét” végzi el Isten: elválasztja 1. a világosságot a sötétségtől, a fény megteremtésével, 2. a felső vizeket az alsó vizektől, az égboltozat kifeszítésével, 3. a
növényeket sarjasztó szárazföldet a tengertől különítette el. Az Isten a másik három napon
a „feldíszítés művét” végzi el, azaz felszereli a már megalkotott világot: 4. az égitestekkel
5. az ég madaraival és a tenger halaival, 6. a szárazföldi állatokkal és az emberrel.
A 7. napon Isten befejezte művét, megpihent és megszentelte a hetedik napot. Ezzel
mintegy szentesíti az elbeszélés a kialakult gyakorlatot, amely szerint az embernek hat
napig dolgoznia kell, a hetediket pedig nyugalommal kell megszentelnie (szombat!). Az
elbeszélés a papi forrás alapján (Pentateuchus-kérdés) készült és a világ isteni eredetét
tanítja. Egyben mítosztalanítja a korábbi elképzelést, amikor az égitesteket nem
isteneknek, hanem Isten alkotásainak tartja. Ha e jól szerkesztett elbeszélésekből kiküszöbölték is a papi szerkesztők a direkt mitikus vonatkozásokat, megtalálhatók annak
nyomai a költői művekben, ahol a Teremtőt gyakran úgy magasztalják, mint aki az ősi
időkben, a teremtés folyamatában megküzdött nagy ellenségeivél, így Ráhábbal,
Leviatánnal és más tengeri szörnyekkel (Zsolt 74, 13; 89, 11).
Az ember teremtése
Az Ótestamentum két változatot közöl az ember teremtéséről (elohista és jahvista-papi
hagyomány). Az egyik a hatnapos teremtéstörténet keretében olvasható, mint a hatodik nap
második aktusa (1 Móz 1, 26-28): Isten (Elohim), miután megteremtette és feldíszítette a
világot, parancsszavával megteremti az első emberpárt is. A férfit és a nőt a saját
képmására, majd megáldja, és uralomra rendeli, mintegy a teremtés koronáivá teszi őket.
Feltűnik e változatban, hogy az Elohim istennév után egy alkalommal többes számú
állítmány szerepel: „Teremtsünk embert...” Ez a kifejezés a Biblia-kutatók szerint ősi
politeizmust takarja. Ugyanis annak emlékét őrzi, hogy az ősi héber mítoszok teremtője
körül számos isteni lény tartózkodott, akikkel közölte szándékát, megbeszélte terveit.
Sokan az ugariti mitológia alapján arra gondolnak, hogy Él feleségével, Asérával (Él +
Aséra = Elohim) együtt teremtette az első embert. Így érthetővé válna, hogy a saját képmására alkotott embert miért férfinak és asszonynak teremtette.
A másik változat (1 Móz 2, 4b-7 és 20-25) nem a teremtési folyamat legvégére,
hanem az elejére helyezi az embert. A föld még nincs fölszerelve, nincs állat és növény,
Isten nem adott még esőt, és ember sincs, aki a földet művelje. Ekkor alkotta meg Isten
(Jahve Elohim) az embert (a férfit) a föld porából és az orrába fújta az élet leheletét.
Aztán belehelyezte a Paradicsom kertbe, hogy művelje és őrizze azt, majd
megteremtene az állatokat is. Mikor pedig Isten látta, hogy az ember nem talál magához
illő segítőtársat, mély álmot bocsátott rá, kivette egyik oldalcsontját. s abból megalkotta az
első asszonyt. A két ember teremtési mítosz az ősi mitikus hagyomány egy-egy alkalmazott feldolgozása (Elohimra, illetve Jahvéra történő visszavezetése), adott környezetbe
helyezése (öntözéses kultúra, sivatagos területen) valójában a teremtési aktusnak
meghatározott társadalmi viszonyokra történő alkalmazása (nomád, illetve letelepült,
földművelő életmód megjelenése).
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A zsoltárok és a 104. zsoltár
A Zsoltárok könyvének gyűjtése a Szentírás-kutatók nézete szerint a királyok korában
kezdődött. Dávid a hagyomány szerint 73 zsoltár szerzője volt, a többi szerző neve
ugyancsak ismert, bár nem biztos, hogy a 77 zsoltár épp melyik szerzőé. Jelen tanulmány
tartalmi vonatkozásában ennek különösebb jelentősége nincs is, inkább az emelendő ki,
hogy a 104. zsoltár is énekelhető módon került megfogalmazásra. A szerző korának
természetismerete és filozófiája szerint erősítette meg a mózesi teremtéstörténet lényegét,
és kifejezte a Teremtő iránti hódolatát és dicsérte is a teremtett világ Urát.
Amennyiben egy pontos fajlistát készítünk, a zsoltár szerzője inkább állatfajokra
helyezte a hangsúlyt (oroszlán, cet, vízi lények, fekete gólya és más madárfajok, továbbá a
vadszamár, borz, zerge, erdei vadak). A növényvilág pedig elsősorban általánosságban
jelenik meg a zsoltárban (erdő, mező, gabonafélék, szőlő-bor, olaj stb.), de a libanoni
cédrus kiemelése talán a történelmi Izrael határaira utalhat. A 104. zsoltár címe: A teremtés
himnusza, ennek megfelelően a földi élet konkrétumai dominánsan szerepelnek benne.
Nevezetesen a Nap, Hold, nappal, éjszaka, patak, forrás, hegyek, vulkán, földrengés, szél,
vihar, villám és dörgés, eső, tenger, szárazság, kikelet, elmúlás, az ember és állatok
szükségletei stb.). A „fajszegénység” nem a szerzője ismereteinek hiányát jelzi, hanem
célja szerint alakítja nézetét az ismeretlen szerző a természetről vallott felfogásában. De
cáfolhatja a fajszegénységet az is, hogy természettudományosan igen gazdag forrás mind
az Ó-, s mind az Újszövetség (vö. Haynald Lajos, Lőw Immánuel (1924-1934),
Komoróczy Géza (1972), Kereszty Zoltán (1998) munkáival).
A választott, vagyis zsidó nép (tehát se
nem sumer, se nem párthus) lírai költészetének
alkotásai, egy részük bekerült a történeti
könyvekbe. Így Mózes éneke (5 Móz 33, 2-5
és 33, 26-29), a Kút-ének (4 Móz 21,17-),
Debora győzelmi himnusza (1 Móz 5, 2-31),
Dávid sirató énekei (2 Sám 1, 19-27; 3, 33-)
sorolhatók ide. Akárcsak hasonlóképp megvan
e műfaj-típus az Újszövetségben is: a
Magnificat (Magasztalja) (Lk 1, 46-55), a
Benedictus (Áldott) (Lk 1, 68-79), Nunc
dimittis (Most bocsásd el) (Lk 2, 29-32) ezt
igazolja. A Zsoltárok görög neve Pszalterion,
ami egy húros hangszeren (1. ábra) játszott
éneket jelöl. 150 zsoltárt jegyeznek, a héber
kánonban 2-vel kevesebbet, szerkesztési
okokból. A héber neve e könyvnek
himnuszokat jelent: Tehillim, amely valójában
Izrael népének énekgyűjteménye.
1. ábra. A zsoltárok énekléséhez használt húros hangszer
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A 104. zsoltár tulajdonképpen a teremtéstörténet verses feldolgozása, de a Genezishez
képest némileg egyszerűbb formában. A föld egy hatalmas sziget az óceánban, felette
pedig az égboltot sátorként fedi, ezért nem említi a szerző a csillagokat; csak a Napot és a
Holdat. Az élet lüktetése is kihallik dicsőítő himnuszból, s a mindennapi élet az
Örökkévaló akarata szerint történik. A tanulmányban olvasható szöveg a Szent István
Társulat 1976. évi kiadásának 665-666. oldalán található, figyelembe vettük természetesen
R. Kittel szerkesztésében megjelent Biblia Hebraica 1097-1098. o. szövegét –
kommentárjával együtt (2. ábra), és a KÁROLI BIBLIA 564. oldalán szereplő
zsoltárszöveget is.

2. ábra. A teremtés himnusza a Héber Bibliában
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3. ábra. Hóreb, a kinyilatkozás hegye

A teremtés himnusza (104. Zsoltár)
Áldjad, lelkem, az Urat!
Uram, Istenem, mindennél nagyobb vagy! (3. ábra)
Fönségbe és méltóságba öltözöl,
a fény, mint köntös, úgy fog körül.
Az eget kifeszíted, mint a sátort, (1 Tim 6, 16; Ézsa 40, 22)
lakóhelyed a vizek fölött rendezted be.
A felhőket fogatként használod,
a szelek szárnyán szállsz tova. (Ézsa 18, 2)
A szeleket követeddé teszed,
a hangos villámot szolgáddá.
A Földet biztos alapra helyezted,
nem inog meg az idők folyamán. (Zsolt 24, 2)
Vizek árjával vetted körül,
a hegyeket is vizek borították. (1 Móz 1, 9-10; 7, 19..24)
De parancsodra visszafolytak,
s megremegtek mennydörgő hangodra. (1 Móz 1, 9; 8, 1..3; Jób 37, 4-5)
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A hegyek kiemelkedtek,
a völgyek leszorultak arra a helyre,
amelyet nekik szántál.
Határt szabtál nekik, amit nem lépnek át,
nem önthetik el többé a Földet. (Jób 38, 20-21; Jer 50, 22)
Te öntöd a források vizét patakokba,
a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak,
a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak,
az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd,
eged gyümölcsével a Földet jóltartod. (Jób 38, 26-27)
Füvet nevelsz az állatoknak,
és növényeket, hogy az ember jóllakhasson;
hogy a földből kenyeret nyerjen,
a szívét meg borral vidíthassa:
hogy az olaj kenetül szolgáljon fejére,
s a kenyér erőt kölcsönözzön neki. (Péld 31, 6-7; 2 Sám 14, 2)
Az Úr fái is teleszívják magukat,
a Libanon cédrusai, melyeket ültetett.
A madarak rakják ott fészküket,
tetejükön a gólya tanyázik.
A zergéé a hegyek magaslata,
a borz a sziklák közt rejtőzik.(Péld 30, 24..26)
Te alkottad a Holdat, hogy az időt mérje,
és a Nap is tudja, mikor nyugodjék le. (1 Móz 1, 14-16)
Te hozod a sötétséget és ránk köszönt az éj,
s az erdő vadjai körülhúznak.
Az oroszlánkölykök zsákmányért ordítanak,
Istentől követelik táplálékukat. (Ézsa 31, 4)
De ha a Nap fölkel, mind visszavonulnak.
és elrejtőznek a barlangokban.
Az ember elindul munkája után,
hogy dolgozzék az est beálltáig.
Milyen sokrétű a te műved, Uram! (4. ábra)
Mindent bölcsességedben alkottál,
s a Föld teremtményeiddel van tele. (Ézsa 6, 3)
Nézd, mily nagy és széles a tenger,
benne az élőlények nyüzsgő sokasága,
kicsi és nagy állatok serege.
Rajta járnak a hajók,
s ott kóborol a leviatán is, amit teremtettél,
hogy a tengerben kergetőzzék. (Jób 25, 13; 41, 12-33)
Rád vár minden élő,
hogy ételt adj nekik a kellő időben.
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Megadod nekik, és ők összegyűjtik,
kitárod kezed, s eltelnek javakkal. (Zsolt 145, 15)
De ha elrejted arcodat, félelem szállja meg őket.
Ha megvonod éltető erődet,
elpusztulnak és a porba térnek. (Jób 34, 14-15)
Ám ha kiárasztod lelkedet,
fölébrednek, és megújítod a Föld színét.
Dicsőség legyen az Úrnak mindörökké,
örüljön az Úr műveinek! (vö. Zsolt 104, 24)
Ha letekint a Földre, az megremeg,
ha megérinti a hegyeket, azok füstölnek. (2 Móz 19, 18; Zsolt 18, 8)
Egész életemben az Úrnak énekelek,
zsoltárokkal dicsérem, amíg csak vagyok.
Találjon tetszésre nála énekem,
hisz az Úrban lelem örömöm.
A bűnösök tűnjenek el a Földről,
és ne legyenek többé gonoszok.
Áldjad lelkem, az Urat!

4. ábra. Jahve, a sivatag ura…
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Cegléd.
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Növényevő vadfajok szerepe a mátrai gyepek szukcessziós folyamataiban
Katona Krisztián1, Fehér Ádám1, Szemethy László1, Saláta Dénes2, Pápay Gergely3,
S.-Falusi Eszter3, Kerényi-Nagy Viktor3, Szabó Gábor3, Wichmann Barnabás3,
Penksza Károly3
1

Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézet, Gödöllő
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Szent István Egyetem Természetvédelmi és Tájökológiai Intézet, Gödöllő
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Hegyvidéki értékes gyepeinket jelentősen veszélyezteti a becserjésedés. Patás vadfajaink
természetes módon befolyásolják ezeket a szukcessziós folyamatokat. Ennek vizsgálatát
2016. április és augusztus között a Mátra 3 hegyvidéki gyepes területén végeztük el.
Minden helyszínen mintakörökben (4m2) határoztuk meg minden előforduló fásszárú faj
csemetéinek egyedeit, és azt, hogy ezek közül melyeket érte vadrágás. Az eredményeink
alapján igen intenzív cserjésedési folyamat és erőteljes vadrágás tapasztalható a
gyepterületeken. Parádóhután és Fallóskúton 22, illetve 16,44 db/4m2, míg Sombokornál
10,5 db/4m2 csemetesűrűséget mértünk; ill. 15, 12 és 9 fásszárú fajt regisztráltunk. A
galagonya és a szeder 2-2 helyen is gyakori fajnak számított. A megrágott csemeték aránya
a mintapontokon 64, 40,5, ill. 69% volt. A fajokat leggyakrabban előfordulásuk arányában
válogatás nélkül rágták. Viszont a kökényre 2 helyen, a gyertyánra egy területen
preferenciát, míg a helyileg nagyobb arányban előforduló fajok közül egy-egy helyen a
galagonyára, szederre, kecskerágóra elkerülést mutattunk ki. A vizsgált területek
becserjésedésében a helyileg nagyobb arányban előforduló, és ott kevéssé rágott vagy
elkerült fajok (galagonya, szeder, kecskerágó, vadrózsa) játszhatják a fő szerepet. A többi
fásszárú faj visszaszorítását a növényevő vadfajok jelenleg megfelelő mértékben képesek
elvégezni. A környező erdőkben az újulaton és a cserjeszintben ennél kisebb intenzitású,
szelektívebb vadrágást tapasztaltunk. Ez azt sugallja, hogy a nyílt és zártabb foltokban akár
ugyanazon fásszárú faj is eltérő értékű táplálékot jelenthet patás vadfajaink számára
kínálati aránya, elérhető biomasszája vagy beltartalmi értékei alapján; így a vegetációt érő
vadhatás mintázata is nagyon különböző lehet. A kezelések során a vadállomány
területhasználatának befolyásolása is lényeges szempont lehet. A munkát támogatta a
Kutató Kari Kiválósági Támogatás – Research Centre of Excellence – 14764/2016/FEKUT.

***
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Hozzájárulhatnak-e a növényevők a kedvező erdei fajszerkezet kialakulásához?
Sütő Dávid1, Szemethy László2, Vincze Gergely2, Arsalan Emami Khoyi2, Katona
Krisztián2
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A hazai erdők természetességi állapota viszonylag alacsony szintű. A klasszikus vágásos
üzemmód hatására homogénebb, alacsony diverzitású, gyakran hiányzó cserjeszintű erdők
alakulnak ki; melyek érzékenyek a vadhatásokra is. A természetközeli erdőgazdálkodás
(szálaló, és az ahhoz vezető átalakító üzemmód) enyhíti ezt a problémát. A kialakított
lékekben a felújulás során a természetes folyamatok dominálnak, bővebb táplálékkínálatot
nyújtva a patás vadfajok számára. A patás vadfajok nem véletlenszerűen fogyasztanak
minden növényfajt, hanem preferenciát mutathatnak egyes növények irányába. Ezzel a
szelektív táplálkozásukkal jelentősen beleszólnak az erdei vegetáció szerkezetének
kialakulásába. Munkánk során azt vizsgáltuk, hogy ezek a hatásaik segíthetik-e egy
homogén, vágásos erdő változatosabb, és gazdaságilag is kedvező fajösszetételűvé
formálását. Feltételezéseink szerint a talajtól felfelé haladva az egyes fásszárú fajok
növekedő egyedeinek jelenlétét a rájuk eső vadrágás befolyásolja. Az elemzéseinkhez
Királyréten, egy átalakító üzemmódú cseres-kocsánytalan tölgyes erdőben 2007 és 2011
között 10 lékben szezonálisan végzett felmérések biztosították az adatokat. A mérések a
vadfajaink számára elérhető magasságokban zajlottak (0-50; 50-100; 100-150; 150-200
cm). A mintapontokon fajonként az összes elérhető és rágott hajtások száma került
meghatározásra. Eredményeink szerint az átlagos fajszám a talajtól felfelé folyamatosan
csökkent. A főfafajok, a tölgyek (Quercus cerris és Q. petraea), kevésbé voltak rágottak,
arányuk felfelé jelentős mértékben nem változott. A nagyobb mértékben fogyasztott szeder
(Rubus spp.), virágos kőris (Fraxinus ornus) és gyertyán (Carpinus betulus) kínálati aránya
pedig a felsőbb magasságokban lecsökkent. Az erdőtermészetesség növekedése és diverz
cserjeszint kialakítása esetén patás vadfajaink az elegyfajok mérsékelt szelektív rágásával
hozzájárulhatnak az erdőgazdálkodási és természetvédelmi szempontból is kedvező
fajszerkezet kialakulásához.

***
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A Budai-hegységben végzett természetvédelmi kezelések hatása a sziklagyepek
vegetációjára
Járdi Ildikó1, Penksza Károly1, Bajor Zoltán1, Asztalos Júlia1, Molnár József3
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Szent István Egyetem, Akvakultúra és Köznyezetbiztonsági Intézet, Halgazdálkodási Tanszék

ildikojardi@gmail.com

Vizsgálatunk a Budai-hegységben található Ferenc-hegy, Harang-völgy és Kis-Sváb-hegy
területén történt természetvédelmi kezelések növényzetre gyakorolt hatásaival foglalkozik.
A dolgozat bemutatja a területek mai arculatát és következtetéseket von le a kezelések
hatásáról és a területek jelenlegi állapotáról, fajgazdagságáról. Fő célunk, hogy biztosítsuk
az adott gyepekben élő védett fajokat fennmaradását, illetve növeljük a területek
diverzitását.
A mintaterületeken 6-6 db 2×2 m-es kvadrátban Braun-Blanquet-féle cönológiai
felvételezést végeztünk, a fajok %-os borítását megadva. Minden esetben az előző években
már kezelt és kezeletlen területrészeket hasonlítottuk össze, illetve a degradált területet
vetettük össze a kontroll területtel. A cönológiai felvételeket a természetvédelmi
szempontból fontos ökológiai mutatószámok segítségével elemeztük, továbbá a Pignattiféle életforma-típusok szerint értékeltük. A területeken a 2012-es és 2016-os évben készült
cönológiai felvétel, melyek összevetésével a következő eredmények születtek:
A Kis-Sváb-hegyen a kaszálás kedvez a gyepes életformájú és a raktározó szervekkel
rendelkező fajoknak. A kaszált területen növekedett az életforma típusok aránya és a DCA
elemzésen egységesebb képet mutat a terület.
A Harang-völgy és a Ferenc-hegy összehasonlításnál azt eredmények azt mutatták, a
2012-es eredményekhez viszonyítva, hogy a kezelt Ferenc-hegyi területen a száraz gyepi
fajok kerültek előtérbe. Míg a kezelésben nem részesült terület, a Harang-völgy leromlást
mutat, mely a természetes szukcessziónak a következménye.
Eredményeink adatokat szolgáltatnak, illetve segítséget nyújtanak a lehető
legmegfelelőbb kezelési változat kiválasztásában a vizsgált gyeptípusokban. A kutatást a
Kutató Kari Kiválósági Támogatás – Research Centre of Excellence –
1476-4/2016/FEKUT segítette.

***
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Növénytársulások stabilitásának és megbízhatóságának mikrocönológiai háttere kompozícionális diverzitás, heterogenitás, léptékfüggés
Bartha Sándor
MTA Ökológia Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet, 2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2–4.
bartha.sandor@okologia.mta.hu

A természetes növénytársulások szerkezetét és működését kialakító és fenntartó
mechanizmusok megértése az ökológia fontos feladata. A közelmúlt kísérletes vizsgálatai
pozitív összefüggést találtak a taxonómiai- vagy funkcionális sokféleség és a működés (pl.
a termelődő fitomassza mennyisége) stabilitása és megbízhatósága között. A kísérletek
többségében a nagyobb társulás szintű stabilitás hátterében a komponens populációk
megnövekedett variabilitása áll. A fajokban, illetve növényi jellegekben gazdagabb
társulás többféleképpen tud változni, többféle válaszra képes, ezzel belső összetételét
hatékonyabban képes a megváltozott környezeti feltételekhez igazítani, jobban tud
alkalmazkodni. A kísérletek egy kisebb részében ettől eltérő módon a fajokban,
jellegekben gazdagabb társulásokban nem csak a működés, hanem a fajkompozíció is
stabilabbnak adódott.
A csíranövényekkel vagy fiatal palántákkal indított, homogén körülmények között
végzett és rövid ideig tartó kísérletek konklúziói csak fenntartásokkal terjeszthetők ki
terepi körülményekre. Az egyelőre kevés természetes körülmények között és természetes
társulásokban végzett terepi megfigyelés eredménye a kísérletek második típusát látszik
igazolni, azaz a diverzebb társulások szerkezetükben és funkcióikban is stabilabbak,
koordináltabbak, megbízhatóbbak. Az előadás során irodalmi adatokra, saját terepi
vizsgálatokra és számítógépes szimulációkra támaszkodva, a mikrocönológia eszköztárát
felhasználva kontrasztosan különböző szerveződésű közösségekben vizsgáljuk a
diverzitás–funkció–stabilitás összefüggéseit. A mikrocönológiai vizsgálatok eredményei
szerint a diverzitás–funkció–stabilitás állományszintű összefüggései a finom térléptékben
jelentkező nem-egyensúlyi folyamatok, téridőbeli autokorrelációk, a populációs terjedés
limitáltsága, illetve a szerkezeti modulok átmeneteinek figyelembe vételével jobban
értelmezhetők. A legstabilabb, leginkább megjósolható és megbízható viselkedést azokban
a társulásokban figyeltük meg, ahol a fajkombinációs diverzitás a maximum közelében
volt és a maximum pedig finom térléptékben jelentkezett. A kutatást az OTKA K 105608
pályázat támogatta.

***
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A talajlakó mikroba-együttes vagy a vegetáció indikálja jobban a talajviszonyokat
Apajpuszta szikes élőhelyein?
Csontos Péter1, Szili-Kovács Tibor1, Tóth Tibor1, Mucsi Márton1, Ragályi Péter1,
Tamás Júlia2, Mjazovszky Ákos3
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Kutatómunkánk a talaj fizikai és kémiai sajátságai, a talajlakó mikroba közösség és a
területen élő vegetáció kölcsönös indikátor szerepének vizsgálatára irányult.
Mintaterületeink Apajpuszta (Pest megye) szikes területének négyféle élőhelytípusából
kerültek ki: vakszik, mézpázsitos gyep, ürmös puszta és sziki legelő, amelyekben a
talajtani változókat 4, a mikroba közösségeket 3+3 (nyári, ill. őszi), a vegetációt pedig 5
ismétlésben vizsgáltuk. A felvett 10 talaj-jellemző az alábbi volt: víztelített talaj
nedvességtartalma, m/m %; térfogattömeg, g/cm3; homok-% (2-0,05 mm); iszap-% (0,050,002 mm); agyag-% (0,002> mm); pH (H2O); elektromos vezetőképesség, µS/cm;
humusz, m/m %; CaCO3, m/m % és AL-Na, mg/kg. Az élőhelyek mikroba közösségeit
mesterséges szénforrások (galaktóz, arabinóz, trehalóz, fruktóz, glükóz, malát, citrát,
alanin, szukcinát, glutamin, lizin, arginin, leucin, glutaminsav és dihidroxi-benzoát)
hozzáadására mutatott CO2 kibocsátás alapján jellemeztük. A vegetáció felvételezése 4x4
m2-es kvadrátokban, az edényes növényfajok százalékos borításának becslésével történt.
Az adatelemzés során a 4, 3, illetve 5 ismétlésben felvett alapadatokat az egyes
élőhelyeken belül átlagoltuk. Az átlagos adatokkal jellemzett 4 élőhelyet a három
megközelítési mód szerint (talaj, mikrobák és vegetáció) külön-külön ordinációs eljárásnak
vetettük alá, standardizált PCA-t használva. Végül a kapott PCA eredményeket
Prokrusztész-analízissel összehasonlítottuk, ami lehetővé tette a háromféle adattípus között
fennálló indikációs kapcsolatok szorosságának kvantitatív értékelését. Eredményeink azt
mutatták, hogy a vegetáció pontosabb leképezését adta a négyféle szikes élőhely talajtani
különbségeinek, mint a mikroba együttes. A mikroba együttesek nyári és őszi felmérései
közül az őszi egyezett meg jobban a talajtani jellemzők alapján számolt hasonlósági
viszonyokkal. A kapott eredményre egy lehetséges magyarázat az lehet, hogy a növények
azért jobb termőhely-indikátorok, mert hosszabb életidejük miatt az adott hely átlagos
viszonyaihoz kénytelenek alkalmazkodni, közösségük így a tartósan fennálló talajtani
különbségekhez illeszkedik. A mikroba együttes viszont más-más fajainak időleges
„felfuttatásával”, gyorsan képes reagálni a szikesekre egyébként jellemző, aktuálisan
gyakran szélsőséges, de csak rövid ideig fennálló körülményekre. Munkánkat az OTKA K108572 sz. pályázata támogatta.
***
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A talajlégzés térbeli variációja, mint a működés megbízhatóságának egy lehetséges
indikátora
Zimmermann Zita1,2, Szabó Gábor1, Fóti Szilvia3, Balogh János2, Andraž Čarni4,
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Munkánk során olyan egyszerűen mérhető funkcionális indikátorokat keresünk, melyek
felhasználásával lehetővé válik a különböző természetességi állapotú gyepek értékelése a
működési megbízhatóság és az ökoszisztéma-szolgáltatások minősége szempontjából. Egy
ilyen lehetséges indikátor a talajlégzés (a talajból az atmoszféra felé történő CO2 diffúzió)
és ennek tér-és időbeli variációja. Hipotézisünk szerint a legkisebb variáció a térben jól
szervezett és finom térléptékben nagy szerkezeti komplexitást mutató társulásokban
várható.
A mintavételt a következő helyszíneken és társulás-típusokban végeztük el:
homokpuszta-gyepek (Fülöpháza, Csévharaszt, Tece, Esztergom), löszgyepek (Battonya,
Tiszaalpár, Esztergom), homoki sztyepprétek (Kunpeszér, Mórahalom), mocsárrétek
(Őrség), valamint parlagokon (Tiszaalpár, Battonya, Kunpeszér, Fülöpháza, Mórahalom).
A növényzeti állományok szerkezetének a Juhász-Nagy Pál-féle florális diverzitás
függvényeket alkalmaztuk, funkcionális jellemzőként pedig a talajlégzést mértük.
Várakozásunk szerint, ez utóbbi térbeli és időbeli változékonysága, változatossága jelzi a
rendszer funkcionális megbízhatóságát. A variabilitás méréséhez a variációs koefficienst
(CV) alkalmazzuk. A társulások szerkezetének vizsgálatát minden mintaterületen egy 15 m
kerületű, kör alakú transzszekt mentén végezzük. A transzszektben mikrocönológiai
felvétel készül, ennek során 5×5 cm-es, valamint 10×10 cm-es léptékben feljegyezzük a
gyökerező növényfajokat. A cönológiai állapot és a talajlégzés kapcsolatának vizsgálat
érdekében 20 cm-enként (azaz 75 pozícióban) egy 10 cm-es, illetve egy 15 cm-es átmérőjű
körben rögzítjük a gyökerező fajok százalékos borítását, valamint biomasszamintát
veszünk. Ugyanezekben a pozíciókban mérjük a talajlégzést (Rs), a talajhőmérsékletet (Ts)
és a talajnedvességet (SWC).
A mikrocönológiai jellemzőkben nagyobb komplexitást mutató társulások mutattak
kisebb variációt a talajlégzés térbeli mintázatát tekintve. Ezek alapján feltételezhető, hogy
a fajgazdag, szerkezetileg diverzebb gyepek funkcionális szempontból szabályozottabb
viselkedést mutatnak, ezáltal az ökoszisztéma-szolgáltatások tekintetében működésük
megbízhatóbb. A kutatást az OTKA K 105608 pályázat támogatta.
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Diverzitás és biomassza-produkció megbízhatóságának vizsgálata hazai
gyeptársulásokban
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A természetes és természetközeli gyeptársulások fitomassza-produkciójára épülő
mezőgazdasági tevékenységek (legeltetés, kaszálás) tervezésénél kiemelkedő fontossággal
bír a várható produkció mennyiségének, valamint évek közötti változékonyságának minél
pontosabb ismerete. Munkánk során különböző módszerekkel kezelt gyepterületek és
parlagok növényzetének diverzitását és fitomassza-mennyiségét becsültük sokféle
élőhelyen, élőhelyenként több állományban az ország számos pontján, lehetőség szerint
időben is ismételve. Munkánk újdonsága, hogy miközben a gyepgazdálkodás számára is
reprezentatív mintavételi kvadráttal, nagy kiterjedésben (a mintavételi egységeket nagy
területen kihelyezve), és nagy mintaelemszámmal gyűjtöttünk adatokat, ezeket a
gyepgazdálkodási gyakorlattól eltérően nem átlagoltuk, hanem egyenként lemértük és
értékeltük. A mintavételeket 60 m hosszú transzszektek mentén végeztük, 31 db 2 menként elhelyezett 50×50 cm-es kvadrátban, amelyekben cönológiai felvételeket
készítettünk és a teljes 50×50 cm-es területről biomassza mintákat vettünk. A mintavételek
a fenológiailag legalkalmasabb időszakban, ill. egyes gyeptípusokban havonta, a teljes
vegetációs időszakban történtek. Nyílt és zárt homoki gyepeket (Esztergom, Fülöpháza,
Csévharaszt, Vácrátót), löszgyepeket (Tiszaalpár, Esztergom, Battonya), rétsztyeppeket
(Kunpeszér), mocsárréteket (Nagyrákos, Mórahalom), szikes legelőt (Dinnyés), valamint
parlagokat (Battonya, Dinnyés, Tiszaalpár, Fülöpháza, Mórahalom, Vácrátót) vizsgáltunk,
2013 és 2016 között, összesen 46 transzszekt felvétel segítségével.
Az adatokat a Shannon diverzitás-index, valamint a relatív variáció kifejezésére
szolgáló variációs koefficiens (CV%) segítségével értékeltük. Utóbbival a gyepállományok
belső térbeli heterogenitását jellemeztük. A természetes és természetközeli gyeptársulások
esetében a biomassza átlagos mennyiségének növekedése maga után vonja a térbeli
variáció csökkenését, ezáltal a várható produkció mennyisége kiegyenlítettebbé (a termés,
ill. a termésbecslés pedig megbízhatóbbá) válik. Hasonló eredményt kaptunk a diverzitás
esetében, vagyis fajgazdagabb társulásokra kevésbé jellemző a diverzitás térbeli
fluktuációja. A parlagok esetében ezek az összefüggések nem voltak szignifikánsak, ami
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feltételezésünk szerint a gyep szerveződésének kezdetleges állapotára utal.
a biomassza-produkció együttes vizsgálata során azok átlagai
szakirodalomból ismert unimodális összefüggést mutatták, míg a
variabilitások esetében nem kapunk szignifikáns összefüggést a diverzitás
között. A kutatást az OTKA K 105 608 pályázat támogatta.

A diverzitás és
az ökológiai
relatív térbeli
és a produkció

***
Nem csak a modern ember betegsége a rák
Molnár Erika1, Marcsik Antónia1, Pálfi György1, Zádori Péter2, Buczkó Krisztina3,
Vellainé Takács Krisztina3, Hajdu Tamás4
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A rák napjainkban az emberiség egyik legnagyobb kihívása, azonban máig nem teljes az
egyetértés abban a tekintetben, hogy modern, civilizációs megbetegedésnek tekinthető-e,
vagy pedig az emberiséget ősidőktől sújtó probléma. Felmerül a kérdés, hogy milyen
lehetett a rák gyakorisága a megelőző történeti korokban, amikor a modern élet káros
környezeti és életmódbeli hatásai még nem voltak jelen, és a születéskor várható átlagos
élettartam is sokkal alacsonyabb volt, mint napjainkban. Ekkoriban az emberek többsége el
sem érte azt a kritikus életkort, amikor a malignus daganatok megjelenése a
legvalószínűbb. Előadásunkban a kérdésre az írott források és a paleopatológiai kutatások
eredményei alapján keressük a választ. Segítségül hívjuk az elmúlt évtizedekben a
paleopatológián belül létrejött különálló tudományág, a paleoonkológia eredményeit, mely
a történeti korú malignus csontelváltozásokat elemzi.
A korai történeti források arról tanúskodnak, hogy a rák már az ókorban is ismert
betegség volt. A történetírók feljegyzései, illetve a betegség orvosi könyvekben való
említése alapján a súlyos kór már abban az időszakban sem feltétlenül számított
ritkaságnak. A történeti források elemzése után a hazai és a nemzetközi paleopatológiai
szakirodalomban megjelent paleoonkológiai tárgyú közlemények főbb eredményeit
ismertetjük. Bemutatjuk a rosszindulatú daganatok történetének és elterjedésének
paleopatológiai kutatását nehezítő főbb tényezőket is.
Végezetül beszámolunk egy átfogó paleoonkológiai vizsgálatsorozat eredményeiről,
mely során kutatócsoportunk több mint 10000 csontvázlelet paleopatológiai analízisét
végezte el a rosszindulatú csontdaganatok történeti kori megjelenési formáit és gyakoriságváltozásait kutatva. A vizsgálati anyag a korábban paleoonkológiai szempontból egyáltalán
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nem kutatott őskortól a késő középkorig terjedő időszakból 53 embertani szériát foglalt
magába. A makromorfológiai analízisen túl modern képalkotó és szövettani módszereket
alkalmazó komplex vizsgálatsorozat eredményeként 41 esetben azonosítottuk csontokon
nyomot hagyó rosszindulatú daganatok nyomát.
A szakirodalmi adatok alapján elmondható, hogy a rosszindulatú csontdaganatok, ha
nagyon alacsony gyakorisággal is, de jelen voltak már az emberelődöknél is. A leletek
számának növekedésével a diagnosztizált és közzétett esetek száma is egyre gyarapodik.
Saját kutatásaink és korábbi munkák alapján a malignus csontdaganatok az újkőkortól a
késő középkorig valamennyi régészeti periódusban kimutathatók. Előfordulásukban és
megjelenési formájukban nem mutatható ki lényegi különbség a különböző történeti korok
között.
A projekt a NKFIH pályázata (NN 78696), a Nemzeti Kiválóság Program (TÁMOP
4.2.4. A/1-11-1-2012-0001) Erdős Pál Ösztöndíja (A1-EPFK-14-0014), valamint az ELTE
TGT Multidiszciplináris Kutatási pályázata segítségével valósult meg.

***
A fizikai aktivitás nyomon követése történeti korokban: a Hawkey és Merbs, a
Mariotti és mtsai, a Villotte és a Coimbra enthesis vizsgáló módszerek
összehasonlítása
Rácz István1, Holger Schutkowski2
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Az izmok és inak eredési és -tapadási pontjain (enthesis) megfigyelt elváltozások
vizsgálata, valamint azok fizikai aktivitással való összefüggésének megértése
elengedhetetlen a történeti korú populációk életének rekonstrukciójához. Ezen elváltozások
vizsgálatára számos módszer ismert, azonban egy egységes, mindenki által elfogadott
metódus kidolgozása nagyban hozzájárulna a terület fejlődéséhez.
Munkánk során négy módszert hasonlítottunk össze: a Hawkey és Merbs, a Mariotti
és mtsai, a Villotte és a Henderson és mtsai által kidolgozott módszereket.
A Bournemouth Egyetem Plymouth és Kingston upon Thames gyűjteményeiből
összesen huszonhat felnőtt férfi maradványait vizsgáltuk meg a fenti négy módszerrel. A
vizsgálat kezdetekot, annak érdekében, hogy a nemek közti különbségek hatását, illetve az
elsőfajú hiba (fals pozitív) eredmények lehetőségét kiküszöböljük, kizártuk a vizsgálatból a
gyűjteménybe tartozó juvenis korcsoportú, női, illetve traumás, súlyos ízületi, vagy
komplex anyagcsere megbetegedésben szenvedő (pl.: DISH) egyéneket.
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A módszerek összehasonlíthatósága érdekében csak azokat az enthesiseket elemeztük,
melyek vizsgálatát legalább két módszer is tartalmazza. Annak érdekében, hogy statisztikai
összehasonlítás is elvégezhető legyen, a négy módszer eltéréseit egy „Average Activity
Score” (átlagos aktivitási pontszám) kiszámításával hidaltuk át. A két különböző
gyűjteményből származó leletegyüttest egymással is összevetettük, azzal a céllal, hogy
pontosabb képet kapjunk a négy módszer hatékonyságáról. Az elvégzett összehasonlító
elemzés alapján a négy különböző módszerrel kapott eredménysorok között egyik esetben
sem találtunk statisztikailag szignifikáns eltérést. Ez az eredmény arra utal, hogy a négy
módszer mindegyike hasonlóan detektálja a fizikai aktivitásnak az enthesisekre gyakorolt
hatását. További összehasonlítási alapul szolgált az is, ha az adott módszer különbséget
tesz-e rostos („fibrous”) és rostos-porcos („fibrocartilaginous”) enthesisek között. Az
eredmények alapján a rostos-porcos enthesisek területén megfigyelhető elváltozások
jobban tükrözik az egykori fizikai stressz mértékét, mint a rostos enthesis elváltozásai.
A vizsgálatokat végzők közötti megbízhatóság (az ún. inter-observer error) – a
Villotte-féle módszer kivételével – minden esetében alacsony volt. Ez arra utal, hogy a
megfelelő gyakorlat és a vizsgálatokat végző kutatók közötti előzetes egyeztetés
elengedhetetlen ezeknek a módszereknek az alkalmazásakor. A legmagasabb
reprodukálhatóságot (Cohen’s Kappa = 0.252; „Overall percentage of agreement”, Teljes
megegyezés százaléka = 62.9%) a Villotte féle módszer esetében találtuk, amely azt
mutatja, hogy ez a módszer kevésbé tapasztalt megfigyelők által is alkalmazható,
meglehetősen magas reprodukálhatósággal.

***
Egy Közép-Tisza vidéki avar kori népesség multidiszciplináris vizsgálata
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A Tiszántúl kora avar kori népességének régészeti hagyatéka a Kárpát-medence más tájain
letelepedett avar kori népességektől temetkezési szokásaiban élesen elkülönülő csoportot
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alkot. Az ELTE BTK és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatóságának
munkatársai 2006-2007 között, Rákóczifalva közelében 11 lelőhelyen végeztek ásatásokat.
A feltárások során több régészeti korszak leletei láttak napvilágot, melyek közül
Rákóczifalva-Bivalytó-Bagiföldek 8 és 8A temetők mellett néhány telepjelenség avar
korinak bizonyult. A nagyobbik 8A lelőhelyen 251, a kisebbik 8. lelőhelyen 42 avar kori
sírt tártak fel. A 8A. lelőhelyen feltárt temető használati idejének kezdete a kora avar korra,
a 6. század végére, míg a 8. lelőhelyen feltárt temetőé későbbre, a közép avar korra
keltezhető. A legkésőbbi temetkezések mindkét temető esetében 8. század végére, 9.
század kezdetére datálhatók. A két temető között csekély, hozzávetőleg 120 méter a
távolság.
Az elvégzett demográfiai vizsgálatok eredményei alapján megállapítható, hogy a nemés koreloszlás a rákóczifalvi 8. lelőhely népességében teljesen kiegyenlített, ill. megfelel az
előzetesen várt értékeknek, míg a 8A. lelőhely populációjában enyhe férfitöbblet
tapasztalható. Azonban, ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy ez utóbbi temető esetében
több felnőtt egyén maradványánál nem lehetett a nemet vagy kort meghatározni, akkor a
tapasztalt arányok akár el is térhettek ettől. A kraniometriai, morfológiai és taxonómiai
vizsgálatok segítségével megállapítható, hogy a mindkét lelőhely esetében és a nemekre
vonatkozóan a brachykran, rövidfejű, mongolid földrajzi változathoz sorolható komponens
dominált. A további részletes taxonómiai analízis a népesség egy jelentős részének Közép-,
vagy Kelet-ázsiai eredetére utal. A paleopatológiai vizsgálatok során a makroszkópos
vizsgálatok segítségével több esetben mycobacterialis fertőzéseket (lepra, tuberkulózis) is
diagnosztizáltunk. Ezeken a maradványokon további molekuláris biológiai vizsgálatokat
végeztünk, amely során két esetben sikerült igazolni a Mycobacterium leprae kórokozó
jelenlétét a csontszövetekben.
A régészeti és antropológiai eredmények alapján a népesség tárgyi hagyatéka,
szokásai és embertani arculata eltér a térség több avar kori populációjától, temetőitől. A
diagnosztizált fertőzések előfordulása nem meglepő eredmény, a Tiszántúl más avar kori
temetőjének embertani anyagából is ismert lepra vagy tuberkulózis okozta csontelváltozás,
molekuláris biológiai elemzésük fontos adatokat nyújt a korokozók a megjelenésére és
elterjedésére vonatkozóan.
A projekt a NKFIH pályázatai (NN-113157, PD-104728), az ELTE TGT
Multidiszciplináris kutatási pályázata, valamint az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíja
támogatásának köszönhetően valósult meg.

***
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A mumifikálás vallási célzatai az Ókori Egyiptomban a gamhudi leletanyag tükrében
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A Gamhud temető ásatását Back Fülöp magyar kereskedő kezdeményezte 1907-ben. A
feltárást Tadeusz Szmolenszki lengyel egyiptológus kezdte el, és a Kairói Múzeum
munkatársa, Ahmed Kamal Bay fejezte be. A leletmegosztást követően a koporsók és a
múmiák az alábbi múzeumok gyűjteményeibe kerültek: Krakkói Régészeti Múzeum
(Muzeum Archeologiczne w Krakowie), Bécsi Szépművészeti Múzeum (Kunsthistorisches
Museum), Kairói Egyiptomi Régiségek Múzeuma (Museum of Egyptian Antiquities),
Magyar Nemzeti Múzeum. Vásárlás révén került egy svájci múzeumba is (Burgdorf
Museum of Ethnology) 1926-ban egy női múmia és a hozzá tartozó szarkofág.
A szarkofágokat napjainkban a Szépművészeti Múzeum Egyiptomi Gyűjteménye, az
emberi maradványokat a Magyar Természettudományi Múzeum Embertani tára őrzi.
Az ókori egyiptomiak is hittek a túlvilági életben. Az öröklét ígérete csak úgy
valósulhatott meg, ha a holttestet konzerválták. Az egyiptomiak hite szerint a halál nem
jelentette az élet végét, csupán az egyik létezési szintről a másikra való átlépést. A halál
egy olyan kapu volt, amelyen a fáraótól a rabszolgáig mindenki átment. Bíztak abban,
hogy a másik oldalon újjászületnek, örök életet nyerve egy tökéletes világban. Az
egyiptomiak úgy gondolták, hogy a túlvilági boldogulás elengedhetetlen feltétele a test
épségének megőrzése.
A szokás kialakulása a Predinasztikus-korig vezethető vissza, amikor a forró homokba
temették el a holtakat, melyek a száraz, légmentes sivatagi környezetben szinte épségben
megőrződtek. Az egyiptomiak vélhetően ezt akarták elérni, amikor megpróbálták
mumifikálni halottaikat.
A módszer az egyiptomi történelem folyamán sok változáson ment keresztül. Eleinte
csak a társadalom legfelső rétegéhez tartozókat, később másokat is mumifikáltak.
Hérodotosz az eljárás három különböző módját említette, az elhunyt társadalmi státuszától
és anyagi lehetőségeitől függően. Az egyiptomiak valamikor Kr.e. 1150 körül váltak a
mumifikálás mestereivé. Az eljárást szinte változatlanul használták másfél évezreden
keresztül.
A Gamhud temető használata idejére a Ptolemaiosz-korra a mumifikálás már széles
körben elterjedt gyakorlattá vált. Ennek következményeként mumifikáló műhelyek jöttek
létre, melyek igazodtak az adott kor emberének vagyoni helyzetéhez. Így lehetőséget
kínálva az olcsóbb, de gyér minőségű eljárás választására is. Ezért a kivitelezés minősége
romlott, ennek későbbi hatását az egyiptomi feltárások során napvilágra került múmiák
megtartási állapota is tükrözi.
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Újabb adatok az állatkerti látogatók magatartáskutatásához
Bakos Bettina
bettina.bakos@gmail.com

A modern állatkertészet köreiben ismert tény, hogy az állatkerti látogatók különböző
módon és mértékben, de hatással vannak a bemutatott állatok viselkedésére, jólétére,
egészségére, stb.
Lényeges hangsúlyozni, hogy a látogatóközönség az állatkertek szerves részét képezi,
s mivel az ingerszegény környezet káros az állatok számára, a kulturált emberi jelenlét
(mozgás, hang, szagok, stb.) hasznos ingerforrást jelenthet a fogságban tartott egyedek
környezetében. A látogatói jelenlétnek azonban van egy, az állatok számára káros hatása
is, ami elsősorban az emberek viszonyulásán, attitűdjein múlik, s az állatkertben tanúsított
magatartásukban nyilvánul meg.
Az elmúlt több mint fél évszázadra visszatekintve számos följegyzés és esetleírás
foglalkozik a látogatók állatokkal szemben tanúsított zavaró, gyakran agresszív
megnyilvánulásaival. Ez idő alatt jelentős fejlődésen ment keresztül az állatkerti szemlélet,
egyre korszerűbb tartástechnológiai és zoopedagógiai megoldások születtek, emellett az
állatvédelem, valamint az ezzel kapcsolatos jogi szabályozás is határozottabb lett. Az
elmúlt években végzett megfigyeléseim, valamint az állatkerti szakemberekkel folytatott
konzultációk is alátámasztják, hogy a látogatóközönség állatokkal szembeni viselkedése
nem követte kellő mértékben ezt a változást.
Jelen tanulmányban elsősorban a látogatók viszonyulását, az állatok felé irányuló
szándékoltan zavaró magatartásformáit, valamint verbális és non-verbális reakcióit
vizsgáltam több hazai állatkertben. A kutatás során az egyedi esetek leírása és értékelése
mellett összeállítottam egy adatlapot is, amelynek segítségével több szempont is
figyelembe vehető (pl. általános zavarástípusok, a látogatók egyéni zavaráskategóriái, a
hasonló látogatói viszonyulás alapján elkülöníthető „állatcsoportok”, stb.)
Az általam dokumentált esetek 88%-ában előfordult valamilyen zavaró magatartás a
látogatók részéről, azonban az állatok irányában szándékolt hatást gyakorló személyek
64%-a (nagymacska fajok kifutója előtt) alacsonyabb zavarás kategóriákba sorolható.
Velük kapcsolatban leginkább hangoskodást (főleg kisgyerekes családoknál) és az üveg
kocogtatását, enyhébb dörömbölést lehetett följegyezni.
Összefüggés mutatható ki az aktuális általános zavaráskategória és az egyes látogatók
egyéni zavarási hajlandósága, motivációja között (szintén nagymacska fajok kifutója előtt
gyűjtött adatokra vonatkoztatva). A fennálló magas intenzitású általános zavarás esetén különösen, ha az állat is aktív- a kifutóhoz újonnan megérkező látogatóknál jelentősen
lerövidült a zavaró magatartás megkezdéséig eltelt idő (kisgyermekes családoknál
átlagosan 2-6 másodpercre). Emellett hamarabb jelentek meg erőteljesebb zavarási formák
pl. dörömbölés, üvöltözés, valamint esetileg az állatra irányuló agresszív vagy trágár
megjegyzések.
Tíznél kevesebb esetben tapasztaltam olyan kirívóan agresszív egyéni látogatói
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megnyilvánulást, ami - miután a kifutó ellőtt álló, de szintén zavaró látogatók észlelték - az
általános zavarás intenzitásának csökkenését idézte elő. Az állat bottal való böködése,
dobálása (egy alkalommal az oroszlán szemébe közelről lézerrel világítottak) az állat iránti
együttérzést erősítette a jelenlevőkben, aminek hangot is adtak. Ezekben a helyzetekben az
extrémen zavaró személy távozott a kifutó elől.
Vizsgáltam továbbá, hogy a látogatók különböző állatcsoportok (ismert fajhoz
hasonló megjelenésű, általában rokon fajok; háziállatok; különleges, kevéssé ismert fajok;
a közvélemény által kedvesnek, szelídnek, viccesnek tartott fajok; közvélemény által
általában negatív megítélés alá eső fajok; karizmatikus, ragadozó nagyvadak; karizmatikus,
nem ragadozó nagyvadak) kifutói előtt eltöltött idejében milyen arányban jelenik meg
bármilyen szándékolt zavarás, valamint tapasztalható-e eltérés a különböző csoportokat érő
hatások jellemzőiben.
Mindegyik vizsgált állatcsoport esetén tapasztalható zavarás, de arányait, jellegét és
intenzitását tekintve is kimutathatók eltérések (az egyes típusokat, valamint a zavarás
kezdetét befolyásolhatják a tartástechnológiai jellemzők is, pl. az állat tartózkodási helye,
viselkedése és „hozzáférhetősége”, elérhetősége a látogatótérből). Általánosan a
dörömbölés a leggyakoribb zavarási forma, ennek intenzitása függ az állat közelségétől és
aktivitásától is, valamint ezt a magatartást kísérő verbális megnyilvánulások alapján
általában következtetni lehet a zavaró magatartás céljára, motivációjára is (közel 80%-ban
az állat figyelmének felkeltése, amit egy másik, kérdőíves felmérésem is megerősít). A
rácsos elkerítő elemeknél - minden tiltó/figyelmeztető és információs jelzés ellenére megfigyelhetők az állat etetésére, illetve a kifutóba benyúlásra irányuló törekvések, ezek
aránya azonban nem magas, főként ahol növényzet is helyeződik a rács és a kerítés között.
Erőteljes verbális agressziót a látogatók részéről a „karizmatikus, ragadozó nagyvadak”,
elsősorban nagymacskák esetén, emellett a negatív megítélésű („nem szeretem állatok”)
fajok kifutói előtt figyeltem meg, de előfordulása alacsony.
A látogatók különböző zavaró és az állatokkal szembeni helytelen viselkedésének
okai között kiemelt helyen említendő – egy kérdőíves felmérésem eredményeire is
alapozva –, hogy az állatkert látogatásának legfőbb célja a kikapcsolódás és rekreáció.
Természetes, hogy ilyenkor az emberek hozzáállása kötetlenebb, azonban bizonyos
agresszív magatartásformáik összetettebb okokat feltételeznek, amelyeknek a további
kutatása a bemutatott állatok védelme érdekében is indokolt.

***
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Kolompok a ködben - A szürke marha legelői viselkedésének vizsgálata a
Hortobágyon
Halász András1, Tasi Julianna1, Bajnok Márta2, Nagy Géza3
1
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Debreceni Egyetem Gazdasági Kar Vidékfejlesztés, Turizmus- és Sportmenedzsment Intézet, Debrecen
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A szarvasmarha viselkedése egyaránt függ a belső- (fajta, kor, ivarzás, hierarchia, test
homeosztázisa) és külső tényezőktől (hőmérséklet, páratartalom, szélsebesség, karám
méret, fű minősége- és mennyisége). Kutatásunkban arra kerestük a választ, hogy hogyan
befolyásolják az időjárási körülmények a viselkedést és a naponta megtett távolságot.
Magyar szürke teheneket és borjakat figyeltünk meg a Hortobágyi pusztán. Meteorológiai-,
térbeli- és viselkedési adatokat gyűjtöttünk, időjárási állomások, GPS nyakörv és etogram
segítségével. Pozitív összefüggést (r = 0,389, p <0,05) találtunk a naponta megtett távolság
és a légköri nyomás között. Az állatok következetesen használták ugyanazokat az
útvonalakat és pihenőhelyeket. A táplálékfelvétel-anyagcsere viselkedés előfordulása
(legelés, kérődzés, ivás, bélsár-vizelet ürítés) szignifikáns (r = 0,445, p <0,05) összefüggést
mutatott, a vizsgálati napot követő napon uralkodó időjárási-fronttípusokkal, melyeket a
Péczely-féle módszer szerint osztályoztunk. Megállapítottuk, hogy a magyar szürke marha
sajátos viselkedési mintát mutat alacsony nyomásviszonyok mellett. Az időjárással
összefüggő viselkedés-változás ismerete segíthet a napi munkaszervezésben és az álatokkal
való bánásmód finomításában. Mivel a viselkedés fő szabályozója a neuro-endokrin
rendszer, feltételezzük, hogy a fentebb említett környezeti tényezők erre a rendszerre is
hatással vannak, ami további kutatást igényel. A módszertani fejlesztésnél foglalkoztunk a
virtuális-karámrendszer, illetve riasztórendszer kialakításával, aminek megbízható
működtetéséhez elengedhetetlen a gulya csoportos viselkedése.

***
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A Go/No-Go paradigma alkalmazása kutyán:
függ-e a kutyák teljesítménye a személyiségüktől és a figyelmi/aktivitási szintjüktől?
Csibra Barbara, Bunford Nóra, Gácsi Márta
ELTE TTK Etológia Tanszék, MTA-ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport
csibrabarbara@gmail.com

Emberek esetében a hibázási mintázat, valamint az aktivitási és személyiség-kérdőívek
eredményei között jelentős összefüggéseket mutattak ki. Kutatásunk célja, hogy
megvizsgáljuk, családi kutyák esetében is feltárhatók-e hasonló jelenségek.
A Go/No-Go paradigma alkalmazásával az alanyt olyan feladat elé állítjuk, ahol a
folyamatosan megjelenő ingerek közül az egyik fajta ingerre egy tanult motoros válasz a
helyes reakció (Go), míg a másik esetén ezt a tanult, vagyis prepotens választ gátolni kell
(No-Go). Számos humán vizsgálat bizonyítja, hogy a Go/No-Go feladatban nyújtott
teljesítmény (a hibák száma és típusa) összefügg az alany egyes személyiségjegyeivel, és
kapcsolatba hozható a figyelemhiányos hiperaktivitási zavarral is (ADHD). Noha kutyák
esetében eddig nem vizsgálták ezeket az összefüggéseket, a kutatás ígéretes eredményeket
hozhat, hiszen a kutyáról már bebizonyosodott, hogy sok szempontból kitűnő modellje az
emberi társas viselkedésnek.
A kutatásban résztvevő kutyákról személyiség-, és ADHD kérdőívet töltettem ki a
gazdáikkal. A Go/No-Go tesztet érintőképernyő segítségével végeztem, ahol a kutyának
egy előre tréningezett akciót (bökés) kellett végrehajtania vagy legátolnia a megjelenő
ingertől függően. A teszt második szakaszában a két alapinger mellett két új köztes inger
került bemutatásra, hogy a hibázási mintázat variabilitását vizsgálhassam.
Bár a kísérletsorozat még tart, a kutyák tanulási teljesítménye, hibázási mintázata és a
személyiség-, valamint az ADHD kérdőívből nyert adatok összevetése máris számos
összefüggést tár fel. Megfigyeléseink a hasonló humán vizsgálatok eredményeivel is
párhuzamba állíthatók.

***
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Az életkor alvás alatti szívritmus mutatókra gyakorolt hatása kutyák (Canis
familiaris) esetében. Egy módszertani vizsgálat
Varga Bence
BME-TTK Kognitív Tudományi Tanszék, Budapest
bencevargaa@gmail.com

A kutya (Canis familiaris) tökéletesnek modellnek tűnik a számos humán-analóg kognitív
folyamat vizsgálatára, mivel több tízezer éve él együtt az emberrel, és a domesztikációnak
köszönhetően hasonló evolúciós hatások érték mindkét fajt. Az állatorvoslás fejlődésének
következményeképp a kutya ma már természetes környezetében éli meg az öregkort, így az
emberhez nagyon hasonló módon figyelhetőek meg rajta az öregedés jelei, változásai –
látás és hallás gyengülése, fáradékonyság, szívérrendszeri megbetegedések,
alvásproblémák. Az ilyen, korral járó betegségek gyógyításához szükséges
gyógyszerkutatásokhoz nélkülözhetetlen egy ilyen állati modell.
A vizsgálataink során az alvás folyamatának változásaira és az alvás közbeni
szívritmus változásaira voltunk kíváncsiak. A kutya, mint modell esetében vizsgáljuk a
szívritmust és a szívritmus varianciát (Heart Rate Variability, HRV) különböző mutatók
segítségével, hogy ezek milyen arányban és hogyan változnak az öregedés alatt. A HRV
paramétereinek alapjául az R-R intervallumok távolságának változása szolgál, amit egy
EKG görbén lehet lemérni, mint a szívverések közti időbeli távolságot. A HRV mutatókat
két nagy csoportra lehet osztani, idő- és frekvencia-tartomány szerinti paraméterek. Jelen
dolgozatban csak az idő-tartománybeli mutatókkal dolgoztam (Heart Rate [HR] vagy az
intervallumok szórása), de számos helyen kitérek a másik csoport mutatóinak
tulajdonságaira is.
Alvás alatt a szívverésünk is változik, ahogy légzésük lassul, vérnyomásunk és
pulzusunk is csökken. Mivel az alvás különböző stádiumokból áll kutyák esetében is, ezek
HRV-re gyakorolt hatását is külön figyelembe kellett venni, ezért mértük külön
stádiumonként is a paramétereket (ébrenlét, szendergés, Non-REM alvás, REM alvás),
mindezt háromféle mintavételi idővel (20 másodperc, 1 perc, 5 perc). Erre azért voltunk
kíváncsiak, hogy kiderüljön, elegendő-e egy rövidtávú mérés, vagy a hosszabb az
relevánsabb. A fenti három mintavételből azt találta, hogy az öt perces a legjobb.
További analíziseket végeztem a mutatók alapján az alvásstádiumok közt, aminek
eredménye azt mutatta, hogy az ébrenlét alatt mért értékei a HRV-nek szignifikánsan
különböznek az alvás stádiumai alatt mértekkel – egy mutatót kivéve (RR50count). A
nemek összehasonlításban nem találtam különbséget a kanok és szukák közt egyik
mutatóban sem. Végül az életkortól való függést vizsgáltam meg, ahol a HR és az
RR50count mutató volt szignifikánsan negatív korrelációban Non-REM és szendergési
fázisban. Tehát csak a szinkronos alvás alatt és számszerűen mérhető mutatók esetében
volt szignifikáns az összefüggés.
Eredményeinket befolyásolhatta nagy valószínűséggel az alacsony elemszám n=12, a
populáció heterogén összetétele a fajták terén, tehát méretben is és súlyban is különböztek.
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Ezen kívül nem zárhatjuk ki, hogy az 5 percnél hosszabb mintavételi idő nem hozott-e
volna jobb eredményt.
***
A hazai macskafélék (Felidae) genetikai monitorozási módszerének fejlesztése
Fehér Péter1, Frank Krisztián1, Szepesi Kinga1, Heltai Botond1, Barta Endre1, Újváry
Dóra2, Gombkötő Péter3, Szemethy László4, Stéger Viktor1
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Hazánkban a macskafélék közül két faj, a vadmacska (Felis silvestris) és az eurázsiai hiúz
(Lynx lynx) fordul elő vadon. Mindkét faj fontos szerepet tölt be az ökoszisztémában,
megismerésük ezért is fontos, viszont nehéz rejtőzködő életmódjuk és kis egyedsűrűségük
miatt. E két fajt leginkább veszélyeztető tényezők élőhelyeik eltűnése és feldarabolódása,
valamint a vadmacska esetében még a házimacskákkal történő hibridizáció is veszélyezteti
a vad populációk fennmaradását. Vizsgálataink célja a macskafélék egyedi genotipizálása,
amivel a későbbiekben faj- illetve egyedszintű azonosítás és nyomon követés válna
lehetővé.
A terepi mintákat a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság szakemberei biztosították, referenciaminták vadasparkokból és múzeumi
mintákból származtak. A genotipizáláshoz 21 mikroszatellita markert használtuk, melyeket
multiplex körülmények között optimalizáltunk. A vizsgált terepi minták közül nyolc
vadmacskaként, hét házimacskaként, öt vadmacska házimacska hibridként, kilenc pedig
eurázsiai hiúzként lett prediktálva szakemberek által. Az egyedi genotípusok felvétele után
a populációgenetikai elemzéseket GenAlEx, STRUCTURE és a PAST programokkal
végeztük.
A genotipizálás az összes terepi minta esetében sikeres volt az általunk használt
markerekkel. A genetikai profil alapján az eurázsiai hiúzok egyértelműen elkülönültek a
macskáktól. Két hiúz genetikai profilt azonosítottunk a terepi mintákban, hét minta mutatta
az egyik genotípust, két terepi minta pedig a másikat. A két egyed a minta begyűjtésének
helye és ideje alapján rendszeresen megfordult a területen.
A macskáktól származó minták között nem találtunk egyező genetikai profilokat,
minden minta más-más egyedtől származott. A feltételezett házimacska minták
genetikailag is házimacskának bizonyultak. A vadmacska minták közül egy minta szintén a
házimacskák közé esett genetikailag, a többi minta besorolása vadmacska volt. Az öt

45

A Magyar Biológiai Társaság XXX. Vándorgyűlése, 2017. február 17–18.

feltételezett hibrid közül az egyik genetikailag is vadmacska és házimacska hibridnek tűnt,
a többi minta a vadmacskákhoz sorolódott.
A macskafélék genetikai profiljának felmérésére fejlesztett multiplex markerszettjeink
megfelelőek az egyedazonosításhoz. Az eurázsiai hiúz terepi minták esetében látszott,
hogy a módszer alkalmas akár hosszú távú genetikai nyomon követésre is, amely segítheti
a monitoring vizsgálatokat. Vadmacska esetében a házimacskával történő hibridizáció
genetikailag kimutatható volt, ami a faj védelmében fontos szempont.

***
Mikroszatellita markerfejlesztés pannon méh (Apis mellifera carnica pannonica)
genomszekvenciákra
Heltai Botond1,2, Frank Krisztián1, Szepesi Kinga1,3, Fehér Péter1, Barta Endre1,
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Az őshonos pannon méh (Apis mellifera carnica pannonica) kiválóan alkalmazkodott a
hazai környezeti feltételekhez, a krajnai méh helyi ökotípúsának tekinthető. A pannon méh
teljes genomjának ismerete azért is fontos, hogy a buckfast és olasz méhek kiszűrése
lehetővé váljon a hazai méhanya tenyésztők tenyészanyagainak ellenőrzésekor. A háziméh
egyre jelentősebb kártevője a Varroa destructor atka, de a higiénikusan viselkedő méhek
képesek csökkenteni az atkák számát a kaptárban a fertőzött lárvák eltávolításával.
A mikroszatelliták (STR) olyan széles körben használt molekuláris markerek, melyek
egyed azonosításra, géntérképezéshez, populációgenetikai és rokonsági vizsgálatokhoz is
használhatók. Genomikai vizsgálatokkal olyan DNS markerek fejleszthetők, melyek
kapcsoltak egy jelentős gazdasági tulajdonságot kialakító QTL régióval, így lehetővé
teszik a marker alapú szelekciót (MAS). Hosszú távú célunk egy higiéniás viselkedéssel
rendelkező pannon méh nukleusz populáció létrehozása, ezzel is támogatva a hazai
méhanya tenyésztőket.
Munkánk kezdetén több pannon méh teljes genomszekvenciáját határoztuk meg. Az
illesztett genomban QDD Perl script segítségével kerestük az ismétlődő motívumokat,
majd a megfelelőkre Primer3 szoftverrel terveztünk primereket. Populációgenetikai
vizsgálatokhoz tizenhét markert használtunk, a higiéniás viselkedéshez kapcsolt QTL
régiókra pedig nyolc markert fejlesztettünk, melyeket további új tetranukleotid
markerekkel tesztelünk a későbbiekben. A reakciókat multiplex rendszerben
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optimalizáltuk. Populációgenetikai vizsgálatokhoz
STRUCTURE és PAST programokat használtunk.

GenAlEx,

klaszter

analízishez

A méh referencia genomban 397 727 tandem ismétlődő motívumot azonosítottunk,
ezek alapján pedig 75 560 lókuszra terveztünk primert. Az általunk használt
mikroszatellita markerekkel sikerült elkülönítenünk a krajnai méhet az olasz méhtől és
buckfast fajtahibridtől. Eredményeink azt is jelzik, hogy a hazai méhészetekben is
előfordulnak olasz és buckast hibridek. Az egyes méhcsaládokban allél frekvencia
különbségeket találtunk a higiéniás viselkedéssel kapcsolt QTL régiókban, mely jelezheti
az eltérő tisztítási viselkedést.
***
A legeltetés kérdésköre a szikes tavi és szikes pusztai élőhelyek fenntartható
tájhasználatának részvételi tervezése során
Margóczi Katalin1,2, Kovács Eszter3, Mihók Barbara2,4, Fabók Veronika5, Kalóczkai
Ágnes4, Nagyné Grecs Anita6, Kasza Veronika6, Mile Orsolya6, Bankovics András6
1

Szegedi Tudományegyetem, Ökológiai Tanszék, 6726 Szeged, Középfasor 52

2

Akciókutatók a Fenntarthatóságért Egyesület (AKUT), 6726 Szeged, Fürj u. 49.

3

Szent István Egyetem, Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézet, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

4

MTA Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet 2163, Vácrátót, Alkotmány u. 2-4

5

Szent István Egyetem, Környezettudományi Doktori Iskola 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

6

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.

margoczi@bio.u-szeged.hu

Az AKUT Egyesület külső szakértők bevonásával szocio-ökonómiai elemzést készített a
Dunatetétlen, Harta, Akasztó, Soltszentimre, Fülöpszállás, Szabadszállás településekhez
tartozó szikes tavi és szikes pusztai élőhelyek tájhasználatáról. Az elemzés célja egy olyan
fenntartható tájhasználat kialakításának elősegítése, amely a természeti értékek
fennmaradását és az itt élők boldogulását is figyelembe veszi. A kutatás a Böddi-széken
tervezett élőhelyrekonstrukcióhoz kapcsolódott, és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
szakembereivel szoros együttműködésben valósult meg. Ez az előadás ennek a munkának
egy fontos részletét, a legeltetéssel kapcsolatos eredményeket mutatja be.
A munka megalapozó adatgyűjtéssel kezdődött, melynek során elkészítettük a terület
szocio-ökonómiai alapú tájtörténetet és a történeti térképek elemzését is. Majd egy
műhelybeszélgetést szerveztünk, melynek célja az volt, hogy megismerjük az igazgatósági
munkatársak elképzeléseit a szikes tavak környezetében zajló tájhasználattal és arra épülő
fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban. Helyi érintettekkel 36 félig strukturált és 16 ún. Q
interjút készítettünk, melynek során sokoldalúan igyekeztünk megismerni a helyi érintettek
percepcióit, tudását a tájról, a tájban folyó változásokról, az ökoszisztéma szolgáltatásokról
és a megfelelő kezelésekről. Mivel a legeltetés kérdése kiemelkedőnek bizonyult, ezért egy
második műhelybeszélgetést szerveztünk a legeltetésben leginkább érintett helyiek és a
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természetvédelmi szakemberek részvételével. A műhelybeszélgetés célja az volt, hogy i) a
gazdálkodók és a nemzeti park igazgatósági munkatársak közötti eszmecserét elősegítse és
ii) feltárja, milyen lehetőségek, korlátok befolyásolják az egyes állatfajokkal való
legeltetést.
Az interjúk és a műhelybeszélgetés alapján a következő fontosabb megállapításokat
emeljük ki. 1, A szikes területek állattartásra alkalmas területek, melyek különlegesen jó
takarmányt biztosítanak az itt legelő juhoknak. 2, Bár természetvédelmi szempontból a
szarvasmarha és a bivaly legeltetése preferált a területen, a kialakult szocio-ökonómiai
kontextus (szakértelem, infrastruktúra, értékesíthetőség) azonban inkább a juhtartásnak
kedvez. 3. A vízgazdálkodás és a nádasodás központi kérdésként merült fel a legeltetéssel
foglalkozó műhelybeszélgetés során..
Fontos eredménynek tartjuk, hogy a KNPI projektcsapat további egyeztetést
szervezett, ahol az érintett gazdálkodókkal térkép mellett konstruktívan egyeztetni tudtak
az egyes konkrét területek kapcsán felmerült problémákról és a kezelésről.
A szakirodalmi elemzés és az empirikus munka is megerősített minket abban, hogy
változik a KNPI attitűdje és megítélése is, tudatos nyitás tapasztalható az igazgatóság
részéről a helyi érintettekkel való párbeszédre és együttműködésre. Ugyanakkor a helyi
gazdálkodók is keresik a kapcsolat, informálódás, a párbeszéd és az együttműködés
lehetőségét. A kutatás arra is rámutatott, hogy külső, független, társadalomtudományos
módszerekben jártas szakemberek közreműködése, facilitációja segíthet a problémák
felszínre hozatalában és közös megoldások megtalálásában.

A kutatást támogatta a LIFE12 NAT/HU/001188 számú a „Pannon szikes vízi
élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban” című LIFE+ NATURE projekt.

***
Tájtörténet, tájhasználat a Szentendrei-szigeten XIII. Tahitótfalu határában
(Kis-Váci hegyek, Jóság, Felső-Nagyárok)

Bőhm Éva Irén
merzsan@gmail.com

A Szentendrei-sziget keleti oldalán, talán már a kelták, de a rómaiak kora óta biztosan
működött egy révátkelő. A középkorban ide települt Vácrév, amely előbb a veszprémi
püspökség, majd 1318-tól cserével királyi birtokok közé került. A hajósok királyi
szolgálatban álltak, falujuk a mai váci révtől délre állott. A nyugati oldalon települt
Szentpéter falu elpusztult a tatárjárás idején, de a határában a Rosd nemzetséghez tartozó
Tah család délszláv telepesekkel megalapította Tótfalut. A XVII. században hagyták el a
mai váci révtől északra Torda falut, illetve egy másik települést, amelynek középkori neve
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ismeretlen, illetve oklevelek alapján valószínűleg Zamárd volt a neve, a hozzá tartozó
szigettel együtt szerepel. Ma Szentgyörgy-major a neve.
A Csordaúttól és a révhez vezető nyugat-keleti irányú úttól északra, a szentpéteri
üdülőterületi kanyarig, északabbra a major határáig Jóság, Felső-Nagyárok és Kis-Váci
hegyek nevű dűlők tájtörténete, tájhasználata igen változatos és érdekes.
Tótfalu határától a csővezeték pásztájáig (az egykori északi főútig) vezet egy széles
pászta a mai váci révi út mellett. Mivel már a XVIII.századi térképeken is megjelenik, mint
Csordaút, szarvasmarhák hajtására használhatták. De itt nem kizárólag a falu állatairól
lehetett szó, hanem a XVI-XVII.században az ország keleti részéből Nyugat-Európába
hajtott hatalmas szürkemarha gulyákról, amelyek hajtási útvonala rekonstruálva ma is
létezik a Dél-Börzsönyben. Valószínűleg a verőcei gázlón (az egykori római híd romjain)
hajtották át az állatokat a szigetre, majd dél felé, és a széles Csordaúton a tótfalui gázlón át
a nyugati partra. A Csordautat ma kaszálják, homoki sztyeprétek érdekes növényfajait őrzi.
(Például Ranunculus pedatus, Dianthus pontederae stb.).
Az egykori főút akkor veszítette el jelentőségét, amikor az 1970-es években kiépítette
a Fővárosi Vízművek Zrt. mindkét Dunaág mentén az ivóvíztermelő telepeket Kisoroszi és
Tótfalu határában, ezek összegyűjtött vizét vezeti el dél felé a nagy csővezeték. De ma is
járható mellette a homokos földút, ezen át közelíthető meg pl. a Bodor-major és a
Szentgyörgy major. A pásztában homoki sztyeprétek élnek, védett növények sem ritkák,
időnként kaszálják. A váci révi úttól délre a pászta homoki gyepe a kevesebb bolygatás,
taposás miatt fajgazdagabb.
A váci révi út melletti Kis-Váci-hegyek homokdombjait (szigeti hagyomány szerint a
homokdombok „hegyek”) a filoxéra-vész után oltott szőlőkkel telepítették be, nem sok
sikerrel, de végül felhagyták és a Vitis vulpina elvadulva mindenre felkúszott, szabályos
„függönytársulást” létrehozva. Később bekerítették a hatalmas területet és megépültek a
majorság épületei, a Bodor-major lovasközpont. A major egy részét ma is lovakkal
legeltetik. Mint idegenforgalmi központ, jelentős a szerepe (bár az új Pokol-csárda
befejezetlen maradt, van kiépített dunai kikötőjük és a váci révet is ez a cég üzemelteti).
A Csordaúttól északra a Felső-Nagy-árok területén szántókat művelnek, részben
kukorica, részben pedig rozs, zab és árpa táblákkal találkozhatunk. A táblák szélén a védett
Agrostemma githago is megjelenik. Néhány év után alkalmassá válik a homokos talaj a
szamóca termesztésére, ekkor aztán kézi munkával nagy területet ültetnek be és szüretelik
le az igen ízletes szigeti termést.
A Jóság-dűlőben a bekerített egykori tsz-területen, amely ma elhanyagolt szeméttelep,
a kisebb-nagyobb homokdombokon özönfák, özöngyomok tenyésznek, a gyomok is, de
helyenként, elsősorban a keleti-délkeleti kerítés közelében évelő, nyílt homokpusztagyep
és homoki sztyeprét kisebb foltjai fennmaradtak. A hasznosítása egykor legeltetés volt, mai
állapota sajnos eléggé rossz.
Irodalom
Bőhm É. I. (2010): Ártéri kaszálórétek és homokdombok flórája a Szentendrei-szigeten.
Magyar Biológiai Társaság. Vándorgyűlés. (Fővárosi Állat- és Növénykert).
Konferenciakötet. (Szerk. Penksza K., Surányi D., Urbányi B.). pp.1-8.
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Zsolt J. (1943): A Szent-Endrei sziget növénytakarója. Index Horti Bot. Univ. Budapest.
(1942-1943). 6: pp. 1-18.

***

A magyar növényöröklődéstan-történet fehér foltjai
Fári Miklós Gábor1,2
1

Mezőgazdasági Botanikai, Növényélettani és Biotechnológiai Tanszék, Debreceni Egyetem MÉK (Debrecen);

2

Ereky Károly Biotechnológiai Alapítvány (Debrecen)

fari@agr.unideb.hu

A növénynemesítők számára a nemesítés múltjának és a nagy nemesítők életének részletes
ismerete mindig fontos volt. Kezdetben a kísérletes botanikából, majd a növényélettanból a
múlt század elejétől egyre inkább különvált Mendelizmus fél évszázados hazai múltjáról
(1900-1945) ez kevéssé mondható el. A molekuláris genetika és biotechnológia roppant
ütemű fejlődésének időszakában élünk. Miközben a jövőt kutatjuk, elérkezett az idő arra is,
hogy a csírázó növényörökléstannal egykor foglalkozó elődök eredményeit is jobban
megismerjük. Múltunk egyik elfelejtett példájaként említjük meg, hogy éppen 75 éve,
1942-ben alakult meg az első önálló hazai örökléstani kutató intézmény, a Magyar Királyi
Növényörökléstani és Nemesítéstani Kísérleti Intézet. Magyarországon a Prof. Oláh László
által vezetett, német mintára megszervezett intézet volt az első, amelynek a nevében az
örökléstan szó is szerepelt. Másfélezer dokumentumnak köszönhetően új megvilágításban
tekinthetjük át a magyar örökléstan-történet főbb eseményeit, az alábbiak szerint:
 A Festetics Imre-féle empirikus genetikai törvény (1819) recepciója európai
kitekintésben;
 Mendel magyarországi kapcsolata, és munkásságának első hazai recepciója;
 a Mendel-féle örökléstan újra felfedezőinek magyar kapcsolatai, és munkásságuk
hazai recepciója (De Vries, Tschermák és Correns);
 a hazai átöröklés tudomány korai, 20. század eleji szakasza és annak 1927 előtti
helyzete;
 az első, 1927 és 1948 közötti hazai magyar nyelvű örökléstani szakkönyvek
jelentősége (Varga Ferenc, Pannett-féle könyv fordítása, Körösy Kornél, Greguss Pál,
Szabó Zoltán, Villax Ödön munkái, továbbá Mándy György és Rajháthy Tibor
örökléstani könyve);
 az 1906 és 1945 közötti külföldi magyar örökléstani ösztöndíjasok és a külföldi
kutatásaik története. A német, angol, svéd és osztrák örökléstani műhelyek hazai
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hatása (Grábner Emil, Szabó Zoltán, Koller Pius Károly, Csík Lajos, Oláh László,
Győrffy Barna, Bogyó Tamás, stb.);
 a Balatonfüredi és a Tihanyi Biológiai Kutató Állomás örökléstani munkái (19301945);
 a tavasziasítás kutatása, magyarázata és elméletének első szakmai vitája
Magyarországon (1921-1934) a Liszenko-korszak előtt (Legány Ödön, Fleischmann
Rudolf, Bocskay Ottó, Oláh László és Dégen Árpád);
 az 1899-1963 közötti Genetikai Világkonferenciákon való magyar részvétel
értékelése;
 Szabó Zoltán professzor (1882-1944) működése és szerepe a hazai örökléstan
történetében;
 a génelméletet tagadó, a fajokat új fajokká átalakító neolamarckista mutációs elmélet
hazai története a Liszenko-korszak előtt. Havass Géza és Szabó Zoltán vitája (19311932);
 Oláh László professzor (1904-2001) szerepe. Növényörökléstan a II. Világháború
alatt;
 az 1948-as politikai fordulat ideológiai, tudománypolitikai következményei a
genetikában;
 a szovjet tudósok
növénygenetikában;

tanácsadó

professzorok

magyarországi

szerepe

a

 a politika-közeli magyar növénytudósok térnyerése 1949 és 1963 között;
 a hazai örökléstani, genetikai kutatások újra indulásának története 1957 és 1967
között;
 A liszenkoizmus lezárása. Győrffy Barna és Mándy György szerepe, és akik
emigráltak.
Az előadás a felsorolt örökléstan-történeti forráskutatás néhány új megállapítását
ismerteti.
A munkát az Ereky Károly Biotechnológiai Alapítvány (Debrecen) finanszírozta.

***
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A három Juhász-Nagy: egy családból
Surányi Dezső
NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézet
suranyi.dezso@cefrucht.hu

Az apa, Nagy Sándor és szülei
Juhász Nagy Sándor (eredetileg Nagy Sándor Kabán született 1883. október 13-án,
Debrecenben halt meg 1946. május 10-én. Jogász és politikus, 1917–1919 és 1945–1946
között nemzetgyűlési képviselő, 1919-ben rövid ideig igazságügy-miniszter. Édesapja
Nagy Károly ügyvéd, édesanyja Mocsy Irma volt, szüleit korán elveszítette,
Szatmárnémetiből a család áttelepült s fiút örökbe fogadó Juhász Ignác tiszteletére felvette
a Juhász nevet. Debrecenben, Kolozsváron és Budapesten végezte jogi tanulmányait és
politizálni kezdett, belépett a Függetlenségi és 48-as Pártba, s a debreceni pártszervezet
titkára, majd ügyvezető alelnöke lett. 1912-ben megalapította a Debreceni
Reformtársaságot, amelynek vezetését is magára vállalta, s a cívisvárosban a radikális
demokrata eszmék (földreform, választójog) harcos szószólójává vált. Pártjában, 1916
júliusában szakadás következett be, a Károlyi Mihály köré szerveződő csoporthoz
csatlakozott, s 1917 júliusától a Függetlenségi és 48-as (Károlyi) Párt hajdúszoboszlói
nemzetgyűlési képviselője lett.

1. kép. id. (Juhász)-Nagy Sándor jogász-történész

52

A Magyar Biológiai Társaság XXX. Vándorgyűlése, 2017. február 17–18.

Az 1918-as őszirózsás forradalmat követően, november 2-tól a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium politikai államtitkára, 1919. január 25-étől pedig Berinkey Dénes
kormányában igazságügy-miniszter lett. Az MTK idején semmiféle szerepet sem vállalt, a
kommün bukása után Bécsbe emigrált, és csak 1923-ban tért haza. Hamarosan a tiszántúli
református egyházkerület főjegyzője lett.
Az 1931-es választásokon már ellenzéki felkérésre indult is hajdúszoboszlói
választókerületében, de a visszaélések és a választókkal szemben alkalmazott erőszak miatt
kormánypárti ellenfele nyerte meg a szavazást. Juhász Nagy később Bajcsy-Zsilinszky
Endre politikáját támogatta, s a választások alkalmával korteskedett is mellette.
Magyarország 1944. március 19-i német megszállását követően, április 16-án a
Gestapo mint baloldali elemet letartóztatta, de néhány napi vallatás után elengedték.
Ezután 1944. december 21-étől 1945. szeptember 5-éig az ideiglenes nemzetgyűlés
alelnöke, 1945. november 4-étől a nemzetgyűlés által meghívott (tehát nem választott)
pártonkívüli nemzetgyűlési képviselő volt. 1945-ben ítélőtáblai tanácselnökké, majd
egyetemi tanárrá nevezték ki.
Az őszirózsás forradalomról írott könyve 1945-ben jelent meg „A magyar októberi
forradalom története” címen a Cserépfalvi Kiadónál. A parlamentben komoly szerepe volt
abban, hogy a jobboldali múlttal rendelkező szentpéteri Kun Béla debreceni professzorral
szemben Zsedényi Bélát választották meg az alakuló Ideiglenes Nemzetgyűlés elnökévé
1944 decemberében. Betegsége miatt azonban az 1945-ös választások után tényleges
politikai tevékenységet már nem fejtett ki, hamarosa – 1946-ban hunyt el.
A fivérek szellemi iránytűje – édesapjukon kívül: Karácsony Sándor
Kaba. A fivérek nyitottságát a világra és érdeklődését három tényező is biztosan
befolyásolta – a családi miliőn kívül. Kaba az íriszek „földje” volt, nevezetes az ott
előforduló darázsfaj és van a településnek csillagászati szenzációja is – a meteorit, amely
1857. április 15-én 10 órakor a település tanyavilágában Szilágyi Gábor egy kopár
területén ért földet. 2,5 kg-os égi jövevényt múzeumban őrzik.
A Juhász-Nagy fivérekre nagy hatással volt Karácsony Sándor, aki Földesen
született (1891. január 10-én, elhunyt Budapest, 1952. február 23-án); pedagógiai,
filozófiai író, egyetemi tanár. A magyar filozófiai gondolkodás egyik legeredetibb alakja.
Ritka eset, hogy egy magyar pedagógus a maga korában országos, sőt nemzetközi hírű
legyen. Karácsony Sándor a XX. század 30-40-es éveiben az ország legismertebb és
legnépszerűbb személyiségei közé tartozott. Nemcsak az ifjúság ismerte és szerette a híres
professzort, hanem a felnőttek többsége is elismerte.
Szekfű Gyulától Németh Lászlóig, Földessy Gyulától Veres Péterig, Bartók Bélától
Kodály Zoltánig, szellemi életünk legkülönbözőbb személyiségei dicsérték, méltatták a
gyermekek vezetőjét, a kamaszok ideálját, az ifjak professzorát, mindnyájuk kedves
Sándor bácsiját. Ugyanilyen sort lehet összeállítani lekicsinylő, ócsárló, sőt szélsőségesen
elítélő nyilatkozatokból is, csak a szerzők neve nem olyan tündöklő. Az ilyen
állásfoglalások cseppet sem csökkentették Karácsony Sándor hírnevét, sőt hívei számát
olykor szaporították is.
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Egyik jeles mondása mindent elárult róla: „...az, hogy »magyar«, nem faj, nem vér,
hanem lélek dolga. Nem a vér alakította ki a magyar lelket s hozta létre így a magyar fajt,
hanem ellenkezőleg, a magyar lélek hatott a vérre s most és minden időben az a magyar
faj, amit a magyar lélek áthatott. Mindenki olyan mértékben magyar, amekkora mértékben
magyar lélek ereje él és hat rajta keresztül...”
A fivérek
Juhász-Nagy Pál Debrecenben született 1935. január 29-én és Budapesten hunyt el 1993.
április 5-én. Széchenyi-díjas biológus, ökológus, az MTA (levelező 1990). A XX. századi
magyar ökológia egyik legnagyobb alakja, a szupraindividuális biológia elméleti
alapjainak megteremtője, az operatív ökológia szükségességének felismerője. Jelentős
eredményeket ért el a matematikai modelleknek és értelmezéseiknek az ökológiába való
bevezetésében, valamint a magyar ökológiai terminológia kidolgozásában és
egységesítésében.
Az ELTE biológia–kémia szakán végzett 1957-ben. Előbb szülővárosában,
Debrecenben a KLTE-n tanított, már ott legendás hírű oktató volt, majd az ELTE
Növényrendszertani és Ökológiai Tanszékének tanára lett, elméleti munkássága ekkor
teljesedett ki. Az MBT Gorka-díját 1983-ban vehette át. Igazi reneszánsz ember volt:
szakterületén kívül az emberi tudás (számos más szférájában művészetek, történelem,
zene) is otthonosan mozgott. Barátai és tanítványai mind a mai napig már-már
legendaszerű történeteket mesélnek arról, hogy miként idézett (sokszor idegen nyelven)
hosszú szövegeket szó szerint, vagy hogy miként volt képes ámulatba ejtő lexikális tudását
logikus rendszerbe szervezni.

2. kép. Juhász-Nagy Pál botanikus-ökológus, akadémikus emléktáblája Debrecenben
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Bátyja, 2007. január 8-án halt meg; Juhász-Nagy Sándor orvos professzor, a
koszorúerek élet- és kórtanára vonatkozó eredményei közül mára nem egy tankönyvi
adattá vált, és jó néhány közvetlenül is szolgálja a gyógyítást. Már gyermekkorában őt
tehetségesnek tartották, szintén a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában
tanult. 1952-ben felvették a Debreceni Orvostudományi Egyetemre, ő volt az első, akit Sub
auspiciis Rei Publicae (aranygyűrűs) kitüntetéssel avattak orvosdoktorrá.
Másodévesen bekapcsolódott a Went István Élettani Intézet munkájába. Szentiványi
Mátyással és társaival elsőként bizonyították be, hogy a koszorúereknek a szívizom
beidegzésétől független, funkcionálisan jelentős saját érszűkítő (szimpatikus) idegi ellátása
van. Ez nagy visszhangot váltott ki a tudományos világban. Később Juhász-Nagy Sándor
kimutatta, hogy az érszűkítő funkció a gerincesek törzsfejlődésében ősibbnek tekinthető, s
a felsőbbrendű szervezetekben az érszűkítő és az értágító mechanizmusok kompetitív
kapcsolatban állnak.
A későbbi kutatási eredményei már a SOTE Ér- és Szívsebészeti Klinikáján születtek,
ahová a kiváló szívsebész, Kudász József hívta meg 1966-ban. Még abban évben önálló
kutatórészleget szervezett, ami az egyetlen in vivo szívműködés- és keringéskutatási
műhelyeként működik. Feltárta az elégtelen vérellátású szív ereinek kóros válaszát,
felfedezte egy endogén anyag (inozin) jelentős szív és koszorúér hatásait, tanítványával,
Papp Lajos professzorral kidolgozta a kvantitatív kardiotermográfiát, aminek
következtében a műtéti halálozás egyetlen év alatt ötödére csökkent!

3. kép. Juhász-Nagy Sándor szív-és koszorús erek fiziológusa, MBT elnöke – emléktáblája
a Kutató Laboratóriuma falán
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Számos elismerést kapott kutatásaiért, de fájó volt neki, hogy nem lett akadémikus…
Az orvosi nyelv, a szép magyar nyelv érdekében sokat tett, 10 éve az MBT nemcsak volt
elnökét, hanem öccse után a XX. századi másik humanista tudóst is elveszítettük.
Fényes szellemisége mindig elragadott bennünket, minden méltánytalanságot és
mellőzést is a szellem derűjével tudta kezelni. Kiemelkedő iskolateremtő és tanítómester
volt, nagy örömére szolgált, mikor Koch Sándor virológus professzornak átadhatta a
Huzella-díjat 2004-ben, amit nem sokkal később ő maga is megkapott.
MBT elnöki ciklusában, annak vége felé egyetlen kérést fogalmazott meg, nézzem
meg édesapja fontos történeti művét, amit az Őszirózsás forradalomról írt, és ha az általam
tisztelt történészek úgy látják, szeretné, ha újra kiadnák. Halála és más körülmények
előállta miatt ezt az egyetlen kérését nem tudtam teljesíteni…
A Juhász-Nagy fivérek Erdélyből hozott génjeikben nagyszerű tudományos
teljesítmény született, klasszikussá vált eredményeiket momentumok őrzik, és sok-sok
hálás tanítványuk munkásságában is tovább élnek.

***
A csíraképesség változása az Asteraceae és a Poaceae családokhoz tartozó néhány
vadon élő faj különböző hőmérsékleti körülmények között tárolt magmintáinak
esetében
Peti Erzsébet
SZIE Környezettudományi Doktori iskola, 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1.
peti.erzsebet@gmail.com

A magvak alkalmasak a növényi genetikai erőforrások természetes élőhelyen kívüli
konzervációjára, amely elsősorban génbankokban valósul meg. A megőrzött anyag fő célja
a genetikai változatosság hosszútávú megőrzése, valamint a természetvédelemi célú
felhasználás. Ennek alapvető feltétele a minták csíraképességének megőrzése a tárolás
során. A vadon élő növényfajok csírázási tulajdonságáról azonban még viszonylag kevés
információ áll rendelkezésre, pedig ezek a restaurációs ökológiai kutatások szempontjából
is nagy jelentőségűek lehetnek.
Kutatásomba a Növényi Diverzitás Központ 0°C-os és -20°C-os hőmérsékletű
génbanki tárolóiban őrzött fajok szárított magtételeinek csírázóképesség-változását
vizsgáltam laboratóriumi és szabadföldi körülmények között. A vizsgálatba a hazai flóra öt
különböző családból származó 22 vadon élő lágyszárú növényfaját vontam be. 2015-ben és
2016-ban is ellenőriztem a vonatkozó protokollok alapján a kiválasztott fajok
csíraképességét laboratóriumi körülmények között, majd összevetettem a 0° és -20°C –on
tárolt tételek csírázási értékeit a kezdeti eredményekkel. Az eltérő hőmérsékletekről
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származó, ugyanazon tételekből vett mintákat szabadföldi környezetbe is elvetettem,
semleges kémhatású virágfölddel töltött cserepekbe, amelyeket talajszintbe süllyesztettem.
A jelen anyagban az Asteraceae és a Poaceae családokból választott 4-4 faj, 15 tételének
eredményeit ismertetem részletesen. A tételek tárolási ideje 3-5 év között változott.
A kezdeti, majd a későbbi laboratóriumi csíráztatások során valamennyi faj kisebbnagyobb mértékben csírázóképesnek bizonyult. Az Asteraceae család fajainál a tárolást
megelőzően 55%, míg a Poaceae család fajainál 83% körül alakult az átlagos csírázási
százalék. Mindkét család fajainál a 0°C-os tárolást követően 2015-ben és 2016-ban is a
kezdetinél gyengébb átlageredményeket kaptam a laboratóriumi vizsgálatok során, míg a 20°C-os tárolást követően az Asteraceae család fajainál kismértékű javulást tapasztaltam a
csírázási eredményekben, szemben a Poaceae család némileg csökkent eredményeivel. Míg
az az Asteraceae család 0°C-on tárolt fajainak többségénél az időben előrehaladva a
csírázóképesség jelentős csökkenése volt megfigyelhető, addig a másik családnál
növekedést észleltem. A -20°C-os tárolást követően mindkét család esetében a növekedést
tapasztaltam az évek összevetése során.
A kiültetett fajok közül 2016. év végéig csak az Aster tripolium esetében nem
regisztráltam kikelt csíranövényeket. A laboratóriumban és a szabadföldön is jó csírázási
eredményt (60% felett) ért el a Podospermum canum és a Bromus inermis, míg a laborban
többnyire 90% felett csírázó Melica transsilvanica a szabadban már lényegesen gyengébb
csírázást mutatott.
A laborvizsgálatok során az egyes fajokhoz tartozó tételek esetében nem mindig
kaptam konzisztens képet, mivel az egyes tételek csírázási képesség változó lehet a tárolást
követően. A tárolás során tapasztalt csíraképesség-növekedés, indokolható a dormancia
feloldódásával. Az eddig kapott eredmények nem igazolják az Aster tripolium, a Bromus
inermis, a Festuca vaginata és a Melica transsilvanica esetében a szakirodalomban
szereplő tranziens magbank típust, ami utalhat arra, hogy a hűtve tárolás növelte ezen fajok
csírázóképességének megőrzési idejét. Összességében az eredmények oka összetett,
nemcsak a tárolás időtartamával hozható összefüggésbe, szerepet játszhat benne az
alkalmazott csíráztatási módszer, az egyes tételek érettségi állapota vagy a fajok csírázási
stratégiája.

***
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Génbanki tehénborsó (Vigna unguiculata (L.) Walp.) tájfajták alkalmazkodó
képesség vizsgálatának kezdeti eredményei
Horváth Balázs
Növényi Diverzitás Központ, 2766 Tápiószele, Külsőmező 15.
bhorvath@mail.nodik.hu

Az elmúlt száz évben a mezőgazdaságban használt fajták sokféleségének 75%-át
elvesztettük, és a megmaradt 25% nagy része is veszélyeztetett. A jelenlegi
növénytermesztési modell így rendkívül sérülékeny, gyors változások (elsősorban az
időjárásban) felboríthatják ezt az évezredek alatt stabilizálódott rendszert.
Az agrobiodiverzitás csökkenése és a változó klimatikus viszonyok következtében
felértékelődnek a már csak génbankokban megőrzött kultúrfajok, tájfajták, illetve ezek
jövőbeli szerepe. Az éghajlatváltozás miatt ráadásul olyan alternatív fajokat kell keresni,
melyek jobban alkalmazkodnak e megváltozott körülményekhez.
A hüvelyes növények magas fehérjetartalmuk révén fontos élelmezési szereppel
bírnak, hozzájárulnak az egészséges élethez, illetve a háziállatok kielégítő
takarmányozásához, és termesztésükkel a mezőgazdaság fenntarthatóbbá válik. A világ
több régiójában elterjedt, korábban hazánkban is nagyobb területen termesztett tehénborsó
(Vigna unguiculata (L.) Walp.) egyedülálló szárazságbírása révén kiemelkedik a többi
maghüvelyes közül, így nagy jelentőséggel rendelkezhet a klímaváltozással kapcsolatos
esetleges problémák megoldásában.
Kísérletünkben a Növényi Diverzitás Központ (NöDiK) génbanki gyűjteményében
lévő 25 hazai tehénborsó tétel agronómiai tulajdonságait, illetve alkalmazkodó képességét
vizsgáljuk.
A kísérletet Tápiószelén, a NöDiK területén állítottuk be futóhomok jellegű talajon,
melyet sem külön tápanyag-ellátásban, sem öntözésben nem részesítettük, ugyanígy nem
történt növényvédelmi közbeavatkozás sem.
Az eddigi eredmények alapján jelentős különbségek vannak az egyes tételek adott
évjáratban mutatott csírázási eredményei és termésreakciói között is. További vizsgálatok
szükségesek annak megállapításához, hogy ezek a különbségek milyen mértékben
köszönhetőek a tételek biológiai és genetikai különbségeinek, azaz a rapszodikus időjárási
körülményekre adott reakcióknak. Mindazonáltal a kiemelkedőnek bizonyuló tételek
biztató perspektívát mutatnak.

***
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Kárpát-medencei galagonya (Crataegus L.) taxonok levélmorfometriai elemzése
Sztupák Márton, Erdélyi Éva1, Penksza Károly2, Kerényi-Nagy Viktor2*
Budapest Gazdasági Egyetem, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Módszertani Intézeti Tanszéki
Osztály, 1054 Budapest, Alkotmány u. 9–11.
1

Szent István Egyetem, Növénytani és Ökofiziológiai Intézet, Növénytani Tanszék, 2100 – Gödöllő, Páter K. u. 1.

2
*

kenavi1@gmail.com

Bevezetés
A galagonyafajok taxonómiája igen összetett, a fajok határait a gyakori hibridizációk
elmossák. E nemzetség tisztázására több esetben is alkalmaztak morfometriai vizsgálatot
(BRADSHAW 1971; CHRISTENSEN 1983, 1984; DICKINSON – PHIPPS 1985, SZTUPÁK
2013).
Anyag és módszer
Az eredmények statisztikai kiértékelésére az SPSS 20 programcsomagot használtuk.
Egytényezős varianciaanalízist használtunk a kvantitatív tulajdonságok összehasonlítására.
Azt kívántuk kimutatni, hogy az adott morfológiai bélyegek mennyire jellemzők a
galagonya taxonokra, szignifikánsan eltérnek-e, illetve azonosnak tekinthetők-e, ezzel
alátámasztva taxonómiai (jelen esetben faji vagy alfaji) rangjukat. A variancia-analízist
kiegészítő középérték összehasonlító tesztek közül a Duncan-féle szignifikáns differencia
ún. post hoc analízist végeztünk, létrehozva a kezelések homogén csoportjait a különböző
jellemzők alapján. A csoporton belüli varianciák egyezőségét a Levene-teszttel
ellenőriztük. Az ábrákon a betűk abc-sorrendje a nagyság szerinti sorrendet jelzi, a
különböző betűk a szignifikánsan különbözőket. Az összehasonlításokat az SPSS 20
Programcsomag segítségével, 95%-os szignifikancia szinten végeztünk. Korrelációanalízis
során a Pearson-féle korrelációs együtthatót használtuk.
Különböző galagonya taxonoknál 8 levélparamétert mértünk: első tagolat hossza,
féllevéllemezszélesség, első tagolat legszélesebb átmérője, levéllemezhossz,
levélnyélhossz, karéjok száma, vállszög, első tagolat öbölszögét.
A galagonyataxonok hasonlósági csoportjait hierarchikus klaszteranalízissel
határoztuk meg. Megállapítottuk, hogy melyik jellemző határozza meg leginkább a
különböző klaszterekbe való besorolást: ennek során az első tagolat öbölszöge és a
vállszög bizonyultak a legmeghatározóbb paramétereknek, amelyek a többi jelentőségét
elnyomták. A korrelációvizsgálat is alátámasztja, hogy ez a két paraméter mutatott
legkevésbé összefüggést a többi mért paraméterrel.
Eredmények
Az összes vizsgált lomblevél paraméter alapján alapján elmondható, hogy három csoport
jól elvált egymástól: 1.) a C. ×degeni ZSÁK (C. nigra × C. monogyna), a C. ×media
BECHST. nothosubsp. deltoxyacantha (PÉNZES) KERÉNYI-NAGY (C. monogyna × C.
laevigata) feltételezett származását a legtöbb paraméter alátámasztotta, 2.) szignifikánsan
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elvált a C. brevispina KUNZE a C. monogyna JACQ. -tól, 3.) míg a Curvisepala csoport
fajai közül a C. rosaeformis JANKA subsp. rosaeformis legtöbb esetben kissé elkülönül
fajcsoportjába tartozó taxonoktól, míg azok paraméterei jórészt egymást közelítők.
Vizsgálataink egyértelműen bizonyították, hogy a vegetatív hajtásokról származó
levelek eredményeivel ellentétben a generatív hajtások leveleinek paramétere jobban
tükrözik a valós rokoni kapcsolatokat. Ez alapján a C. nigra WALDST. et KIT. és a C.
×degeni ZSÁK elkülönül a többitől, csakúgy, mint a C. laevigata (POIR.) DC. és C. ×media
BECHST. nothosubsp. deltoxyacantha (PÉNZES) KERÉNYI-NAGY, melyek a
varianciaanalízis eredményei alapján is gyakran együtt szerepeltek. A köztük lévő ismert
rokoni kapcsolat ezáltal is alátámasztást nyert. A Monogyna és Curvisepala aggr. viszont
nem válik szét élesen ezen paraméterek csoportosításánál, aminek egyrészt oka lehet a C.
monogyna nagyfokú levélváltozatossága, másrészt a mért paraméterek nem tudják
figyelembe venni minden jellemzőt, mint például a levélszélek épsége vagy fogazottsága,
szőrözöttsége, bőrszerűségét, így kerülhetett közeli klaszterbe a C. brevispina KUNZE a C.
laevigata (POIR.) DC -val és hibridjével, hiszen a vizsgálat nem tudja kiszűrni, hogy
hasonló paraméterek mellett eltérő a levél egyéb tulajdonsága.
Irodalom
Bradshaw, A. D. (1971). The significance of hawthorns. In Hedges and local history. — S.
C. f. L. History. London, National Council of Social Service, 20–29. pp.
Christensen, K. I. (1983): A biometric study of some hybridizing Crataegus populations in
Denmark. — Nordic Journal of Botany 2(6): 537–548.
Christensen, K. I. (1984): The morphological variation of some Crataegus populations
(Rosaceae) in Greece and Yugoslavia. — Nordic Journal of Botany 4(5): 585–595.
Dickinson, T. A. – PHIPSS, J. B. (1985): Studies in Crataegus L. (Rosaceae: Maloideae).
XIII. Degree and Pettern of Phenotypic Variation in Crataegus Sect. Crus-galli in
Ontario. — Systematic Botany 10(3): 322–337.
Sztupák M. (2013): Termesztésre alkalmas őshonos galagonyafajok díszítőértékének
vizsgálata és morfometriai elemzése. — Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék, 77 pp.
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Helleborus purpurascens W. et K. állományok állapotfelmérése a Pilis-oldalban
Bőhm Éva Irén
merzsan@gmail.com

A Pilis-hegy keleti oldalában 2014. decemberében hatalmas pusztítást okozott a jégtörés. A
meredek lejtőkön a még le sem fagyott köves talajból évszázados bükkök dőltek ki,
magukkal rántva a kisebb fákat. A véderdő helyenként csaknem teljesen megsemmisült,
illetve kiritkult. A Pilisi Parkerdő Zrt. előbb az eltávolításukkal próbálkozott, majd
Őserdővé nyilvánította az egész Pilis-oldalt. Mivel korábban a Pilis és a Visegrádi-hegység
Helleborus purpurascens W. et K. állományaival foglalkoztam, a Pilis-hegy pedig „A
Magyarország növényzeti öröksége” projetben mind a flóra, mind a MÉTA
élőhelytérképezésben az általam vállalt kvadrátok része volt, a nagy jégtörés után
logikusnak tűnt, hogy jelenlegi állapotát felmérjem. Ehhez a Pilisi Parkerdő Zrt.
támogatása és engedélye is szükséges volt, mivel országosan védett, nemzetközi szinten
MAB Magterület és Natura 2000 terület is egyben a Pilis-hegy.
Anyag és módszer
Az állapotfelmérés Pilisszentkereszt felett, a Pilis-hegy keleti oldalán, 500 m tszf
magasságon, az ott futó egykori, már 1771-ben kamarai térképen is jelölt „hutai út”
(földút) mellett, illetve felette történt. Öt db, 20x20 m-es kvadrátot jelöltem ki, északról dél
felé haladva. A cönológiai felvételezések időpontja 2016. április 9-én, az őszi fajlista
összeállítása október 6-án történt.
Eredmények
Növénytársulások, élőhelyek, Natura 2000:
Mercuriali-Tilietum (Törmeléklejtő-erdő)
Á-NÉR 2011: LY2 – Törmeléklejtő-erdők
Natura 2000: 9180 – Törmeléklejtő és szurdokerdők
Carici pilosae-Carpinetum (Hegyvidéki gyertyános-tölgyes)
Á-NÉR 2011: K2 – Gyertyános kocsánytalan tölgyesek
Natura 2000: 91G0 – Pannon gyertyános-tölgyesek
1. kvadrát (%)
Cerasus avium 2, Fraxinus excelsior 2, Carpinus betulus 1, Acer campestre 1, Cornus
mas 1, Euonymus europaeus 1, Tilia platyphyllos 1, Helleborus purpurascens 11,
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Melica uniflora 10, Euphorbia amygdaloides 5, Anthriscus sylvestris 5, Corydalis solida
50, Ranunculus ficaria 40, Corydalis cava 10, Veronica hederifolia 5, Anemone
ranunculoides 5, Asarum europeum 5, Viola odorata 5, Stellaria holostea 2, Cardamine
bulbifera 2, Galanthus nivalis 2, Acer campestre 1, Tilia platyphyllos 1, Gagea lutea 1,
Geranium robertianum 1, Lamium purpureum 1, Waldsteinia geoides 1, Mercurialis
perennis1, Lamium maculatum +1, Galium aparine +1.
Védett növényei: Helleborus purpurascens, Galanthus nivalis.
2. kvadrát (%)
Carpinus betulus 1, Fraxinus excelsior 1, Acer campestre 1, Tilia platyphyllos 1,
Helleborus purpurascens 5, Ranunculus ficaria 20, Veronica hederifolia 20, Melica
uniflora 10, Corydalis solida 10, Stellaria holostea 10, Viola odorata 10, Cardamine
bulbifera 5, Corydalis cava 5, Galanthus nivalis 2, Lamium purpureum 2, Anthriscus
sylvestris 2, Lamium maculatum 1, Hedera helix 1, Arum maculatum 1, Geranium
robertianum 1, Galium aparine 1, Gagea lutea 1, Polygonatum multiflorum 1, Rosa canina
1, Carex montana 1, Cerasus avium magonc +1, Geum urbanum +1.
Védett növényei: Helleborus purpurascens, Galanthus nivalis.
3. kvadrát (%)
Quercus petraea 1, Acer campestre 1, Carpinus betulus 1, Fraxinus excelsior 1,
Helleborus purpurascens 10, Melica uniflora 10, Corydalis solida 10, Anthriscus sylvestris
5, Viola odorata 5, Ranunculus ficaria 5, Galanthus nivalis 5, Anemone ranunculoides 2,
Veronica hederifolia 2, Helleborus magoncok 2, Mercurialis perennis 2, Carex montana 1,
Carpinus betulus magoncok 1, Acer campestre magonc 1, Lamium purpureum 1, Cerasus
avium magonc 1, Lamium maculatum 1, Dactylis polygama 1, Waldsteinia geoides 1,
Pulmonaria officinalis 1, Gagea lutea 1.
Védett növényei: Helleborus purpurascens, Galanthus nivalis.
4. kvadrát (%)
Carpinus betulus 1, Fraxinus excelsior 1, Quercus petraea 1, Crataegus monogyna 1,
Helleborus purpurascens 10, Corydalis solida 10, Corydalis cava 10, Mercurialis perennis
2, Waldsteinia geoides 2, Campanula rapunculoides 2, Viola odorata 2, Veronica
hederifolia 2, Anemone ranunculoides 2, Galium schultesii 2, Lamium purpureum 2,
Galanthus nivalis 2, Stellaria holostea 1, Festuca heterophylla 1, Fraxinus excelsior
magonc 1, Euphorbia amygdaloides 1, Geranium robertianum 1, Crataegus monogyna
magonc 1, Campanula trachelium 1, Glechoma hirsuta 1, Lilium martagon 1, Cardamine
bulbifera 1, Hedera helix 1, Lamium maculatum 1, Carex montana 1.
Védett növényei: Helleborus purpurascens, Galanthus nivalis, Lilium martagon.
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5. kvadrát (%)
Fa nincs, cserjék: Acer campestre 1, Carpinus betulus 1, Fraxinus excelsior 1, Tilia
cordata 1, Staphylea pinnata 1, Helleborus purpurascens 5, Melica uniflora 10, Viola
odorata 10, Veronica hederifolia 10, Cardamine bulbifera 5, Corydalis solida 5, Corydalis
cava 5, Veronica hederifolia 2, Ranunculus ficaria 2, Anthriscus sylvestris 2, Lamium
maculatum 2, Euphorbia amygdaloides 1, Campanula rapunculoides 1, Crataegus
monogyna magonc 1, Mercurialis perennis 1, Galanthus nivalis 1, Stellaria media,
Omphalodes scorpioides 1, Pulmonaria officinalis 1, Lamium purpureum 1, Carex
montana 1, Glechoms hirsuta 1, Asarum europaeum 1, Stellaria holostea 1, Gagea lutea 1,
Viola reichenbachiana 1, Lilium martagon 1.
Védett növényei: Helleborus purpurascens, Galanthus nivalis, Lilium martagon,
Omphalodes scorpioides.
Következtetések
Az öt kvadrát közül egyben egyáltalán nem maradt lombkoronaszint, a másik négyben
erősen megritkult. Minden kvadrátban sok volt a letört gally, a nagy nyiladék kvadrátjában
ez különösen feltűnő volt. De egyben éppen itt, ahol nagyrészt megmaradt a
lombkoronaszint, volt a legszebb a Helleborus purpurascens populáció, de magoncokat
kizárólag a 3. kvadrátban találtam.
Ezek az eredmények csak előzetes adatoknak tekinthetők, hogy valójában mennyire
befolyásolja a Helleborus purpurascens állományokat az, hogy van-e felettük
lombkoronaszint vagy nincs, ahhoz több évi megfigyelés szükséges.
Irodalom
Facsar G., Bényei-Himmer M., Bőhm É.I. (1998): A pirosló hunyor (Helleborus
purpurascens W. et K.) változatosságának kérdéséhez. - Lippay J.-Vas K. Nemzetközi
Tud. Ülésszak, Botanikai Szekció. Poszter és előadás összefoglalók, p. 16.
Bőhm É. I., Facsar G. (1999): Pilisszentkereszt és a Pilis-hegy florisztikai vizsgálatának
első eredményei Borbás V. (1879) Budapestnek és környékének flórája nyomán. Természetvédelmi Közlemények 8: 5-36.
Bőhm É. I. (2001): Florisztikai vizsgálatok a Duna-Ipoly Nemzeti Park déli-délkeleti
peremén. Kitaibelia 6(1): 51-71.
Bőhm É. I. (2016): Jégtörés után a Pilisben és a Visegrádi-hegységben. Poszter. X.
Aktuális flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében. 2016. február 12-14.
pp.134-135.
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A csemegesulyom (Trapa natans) morfotaxonómiai és környezetének hidrobiológiai
vizsgálata a Tisza-tavon
Molnár József1, Penksza Károly2, S.-Falusi Eszter2, Járdi Ildikó2
1

Szent István Egyetem, Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Halgazdálkodási Tanszék

2

Szent István Egyetem, Növénytani és Ökofiziológiai Intézet, Növénytani Tanszék

jozsef.molnar1993@gmail.com

A csemegesulyom az Európai Unióban fokozottan védett, ritka növény, hazánkban pedig
egyedülállóan nagy állománya van. A faj taxonómia szempontból rendkívül érdekes,
változatos. A vizsgálataim során erre hívom fel a figyelmet. A vizsgálati területem a Tiszató, ezen belül az Örvényi-kubik és a Szőlősi-kubik, ahol 2014. év óta folytatok
monitorozást. A munkám során adatokat szolgáltatok a sulyom alfajairól, a teljes
fenológiai fázisaival, valamint a vízben betöltött szerepével kapcsolatban is. A Tisza-tavon
ökológiai igényeinek megfelelően jó kompetíciós képesség jellemzi, rendkívül gyorsan
terjed, sok helyen szinte egyeduralkodó növény. Halgazdálkodás szempontból viszont a
túlzott területfoglalása miatt már elkezdődött a gyérítése is. A munkám során a két
területen heti rendszerességgel végeztem a botanikai vizsgálatokat, különböző vízi
élettájakon. A különböző helyeken más-más külső megjelenés jellemzi a sulyom típusokat.
Sikerült az irodalmi munkák és az elérhető és megvizsgált herbáriumi példányok alapján
beazonosítani 16 sulyom taxont, ami nagyobb szám, mint amit eddig hazánkban leírtak. Az
egyes csoportokat morfológiailag határozottan eltérő levél, levélrózsa szám, termés
jellemzi. Ezen kívül időben is elkülönül a növekedésük, és meghatározó tényező a vízi
élettáj is. Az eddig leírtakon kívül figyelmet fordítok az egyes eltérő társulásokban
betöltött szerepére, alkalmazkodó képességeire is, különös tekintettel a hínárkaszáló gép a
sulyomra, vízre, flórára gyakorolt hatásaira is. A munkát támogatta a Kutató Kari
Kiválósági Támogatás – Research Centre of Excellence – 1476-4/2016/FEKUT.
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Felső lombkoronaszint légi térképezési módszerének bemutatása a Háros-félsziget
erdőrezervátum példáján keresztül
Bakó Gábor
Interspect Kft. – Szent István Egyetem Növénytani és Ökofiziológiai Intézet
bakogabor@interspect.hu

A természetvédelem megváltozó helyzete nélkülözhetetlenné teszi, hogy tudományos
alapokon nyugvó, könnyen értelmezhető, megalapozott vizsgálatokkal támogassuk a
döntéshozók munkáját. A tájak, a természetes vegetációval borított területek és puffer
zónáik védelmének fontosságát csak az ökoszisztéma szolgáltatásainak értékelésével
igazolhatjuk.
Ahhoz, hogy gazdasági értékeket állítsunk a fennmaradt természetes, illetve a
természetközeli állapotú felszínek megóvása mellé, támogatást szerezzünk nagykiterjedésű
területek rekonstrukciós, visszaállító beavatkozásaihoz és védelméhez, megalapozott
érvekre, a természeti felszínek klíma és gazdaságpolitikai szerepének tisztázására van
szükség.
Az élőhelyek megismeréséhez sűrűbben, nagyobb felbontással és az elmúlt
évtizedekben tapasztalható vizsgálatokhoz képest gyorsabban végbemenő vizsgálatokra
van szükség, amelyek eredményei visszaellenőrizhetők és statisztikai értelemben is
összehasonlíthatók. Ezért hatalmas elvárásokat tapasztalunk a távérzékelési adatgyűjtési
eljárások és információkinyerési mechanizmusok fejlődésére vonatkozóan.
Már a XX. században bebizonyosodott, hogy a távérzékelés, mint a vizsgált közeget
kevéssé vagy egyáltalán nem befolyásoló, gyors és általában költséghatékony adatgyűjtési
módszer, valamint a térinformatika, mint az objektumok és jelenségek
kapcsolatrendszerének feltárására létrehozott komplex térbeli adatelemezést elősegítő
adatbázis kezelési rendszerek összessége, hasznos, sőt nélkülözhetetlen a tájban történő
gazdálkodás optimális tervezéséhez és a beavatkozások hatáselemzéséhez.
Az előadás a fent említett okok és a felhasználók igényeinek hosszas és alapos
vizsgálatán alapuló fejlesztési periódusban létrejött passzív optikai repülőgépes adatgyűjtő
rendszer egyik optimális alkalmazási területét mutatja be a Háros-szigeten található
mintaterületen keresztül.
A módszer lényege a gyors légi felvételezésen, a nagy terepi-, spektrális-, és
radiometriai felbontáson, valamint képdinamikán, a pontos térképi geometrián és a
többelemzős kiértékelésen alapul. A felvételi sebesség nagyon lényeges az ökológiai,
természetvédelmi, vegetációtérképezési és az erdőgazdálkodási távérzékeléssel támogatott
felmérések szempontjából.
A légi felvételezés sebességének növelése nem csupán gazdasági kérdés. A nagy
területek rövidebb idő alatt történő légi fényképezésével készített raszter állományok
elemzése pontosabb képet szolgáltat egy térség állapotáról. A felhőzet, a felhőárnyékok és
a napállás változásából adódó besugárzás különbségek, az inverziós réteg tisztulása mind
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olyan eltéréseket okoznak a felvételeken és az ortofotó-mozaikon, amelyek nem a felszíni
tulajdonságok térbeli változatosságából adódnak. Amikor a felvétel csatornáin az intenzitás
változásokat nem a felszínborítás, vagy a vizsgálat szempontja szerinti felszín variabilitás
határozza meg, hanem ismeretlen és területenként változó mértékű légköri hatások is
érvényesülnek benne, akkor a tematikus térképezés folyamata lelassul, nehézkessé válik.
Módszertől és felmérési paraméterektől függően a különböző spektrális tulajdonságú
csatornákra eltérő hatást gyakorolnak ezek a káros légköri és megvilágításbeli
inhomogenitások, így bizonyos mértékben visszakövetkeztethetők, ugyanakkor a
felméréskor a felszínen tapasztalható folthatárok jó elkülöníthetőségét negatívan
befolyásolják. Lassítják és meg is hiúsíthatják a megbízható vegetációtérképezést és az
egyéb felszínborítási céltérképezési feladatokra kognitív módszerekkel felépített
számítástechnikai algoritmusainak elfogadható hibahatáron belüli működését.
A céltérkép elkészítése, a felmérés kimenetele szempontjából, valamint a felmérés
kezdete és az információk döntéshozókhoz jutása között eltelt idő szempontjából is
lényeges a munkaterület befényképezésének felgyorsítása, amelyet műszaki fejlesztéseken
keresztül valósítottunk meg. A távérzékelési módszerekkel történő információszerzés
kihívása tehát az adatok megbízhatóságának, a felmérés részletességének és pontosságának
növelése a felmérési idő csökkentése mellett.
A vizsgálati frekvencia, azaz a felvételezések ismétlési gyakoriságának növelési
igényével párhuzamosan született meg az igény a gyors és magas szinten automatizálható,
minél kevesebb manuális munkát és ellenőrzést igénylő kiértékelési, tematikus térképezési
módszerek iránt, miközben a térképészeti részletesség, azaz a terepi felbontás növelésére is
igény mutatkozott. Mindez indokolt, mert a nagy részletességű, nagy területeket rövid
időközönként térképező eljárásokból származó fotogrammetriai termékek kiértékelését
manuálisan (például vizuális interpretációval) az időhiány és a megnövekedett vizsgálati
részletesség miatt már nem képesek elvégezni a szakemberek.
A vegetációtérképezés célja a társulások állományainak meghatározott léptékű
térképen való ábrázolása, amely meghatározott időpillanatban rögzíti a vegetáció
struktúráját.
A
lépték
kiválasztása
összefüggésben
van
a
vegetációtérképezés céljával.
Az előfeldolgozás első lépéseként kivágunk néhány kellően reprezentatív fotótérkép
részletet, amelyen gyorsabban kikísérletezhető a teljes mozaikra vonatkozó legcélszerűbb
eljárás, a vizsgálat szempontjából releváns felszínborítási kategóriákra vonatkozóan.
A felszínborítási kategóriák elkülönítését nem egy lépésben végezzük. A kopár és a
fák által borított felületek elkülönítéséhez például a legtöbb esetben először olyan erős
kontrasztemelést alkalmazunk, ahol a határértékek már csak néhány szín elkülönítését
teszik lehetővé. Ekkor két-három szín fejezi ki a kopár és a lágyszárúakkal borított
felszíneket és a fennmaradó színek a fákkal, cserjékkel borított részeket reprezentálják.
Ezután az osztályozással megkapjuk a facsoportok vektoros fedvényét, és a vizsgálat
szempontjából kiemelt fajok, illetve fajcsoportok szétválogatása már csak ezen belül megy
végbe. Ez azért kiemelten lényeges, mert amennyiben a vektor-poligonokon kívül eső
pixelekkel is számolna az adott fajt a háttértől elválasztó művelet, akkor ott nem csak zaj
képződne, de a fajok szétválasztása is sokkal szélesebb számértékek alapján menne végbe.
Így viszont egy széles skálán kizárólag a fás-szárúak felső lombkoronaszinti szétválogatása
a feladat, ami lényegesen pontosabb eredményhez vezet. Nem lehet pontos azonosítást és
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lehatárolást elérni pusztán spektrális alapú osztályozás segítségével, viszont a textúra
(leginkább a nagy terepi felbontású felvételek esetén működik) és színárnyalatok
(leginkább a széles, legalább 100 nm spektrális átfogású csatornák esetén) segítségével
történő osztályozáskombináció jó megközelítésű, gyors eredmény elérését teszi lehetővé.
A művelet a megvilágítási tulajdonságoktól és a szétválasztani kívánt felső
lombkoronaszinti fajoktól is függ, de általában a telítettség emelésével kezdődik, így az
élénkebb színárnyalatú részek világosabbak lesznek. Amennyire lehetséges, a
színerősséget is emeljük, így még erősebb kontrasztot kapunk például a világos (kőris) és
sötétebb (tölgy) részek között. Végül „keményítés” jellegű kontrasztemeléssel zöld
színárnyalatokat kap a kőrissel fedett felület, a kék szín kiemelése után a felvétel
„keménységét”, kontrasztját fokozva, és az így kapott kék színű részeket vektorizálva a
vitális tölgyekre jellemző felületeket kapunk. Az osztályozási folyamat után vizuális
ellenőrzés következik, és ahol manuális korrekció szükséges, ott ki kell javítani a vektoros
réteget. Végül terepi ellenőrzés igazolja vissza a vektorgrafikus térképréteg pontosságát. A
módszert korábban részletesen ismertettük. Az így létrejövő vektorgrafikus felületek széle
általában nem a facsoport, vagy egyed lombkoronájának kontúrvonalán fut, mert azt az
árnyékok káros hatásai és egyéb rendezetlenségi hatások befolyásolják. Ugyanakkor a
folyamat következő lépése jó megközelítéssel alakítja a lombkorona természetben
tapasztalható határvonalaira a poligon szélét. Ez a művelet a sziget és zajpoligonok
(bizonyos átmérőnél és szélesség-hosszúság aránynál kisebb foltok) kitöltéséből,
törléséből, illetve a fennmaradt foltok bizonyos rádiusz mentén történő összevonásából áll.
Az 1. ábra a Háros-sziget fás szárú vegetációjának elemzésén keresztül mutatja be a teljes
folyamatot. Jól megfigyelhető, hogy a zöld juhar (Acer negundo) síkrajzi kiterjedését
reprezentáló vektorgrafikus poligonok először nem egységes foltként, hanem az árnyékok
által szabdalt foltrendszerként jönnek létre. Valójában az árnyékolt lombkoronarészek is a
fajhoz tartoznak, így az ismertetett folyamat a következő lépésben a belső folytonossági
hiányokat megszünteti, de a rádiusz megfelelő megválasztása kizárja annak a lehetőségét,
hogy az ágrendszer rései köztötti hiányoknál látható földfelszín-részleteket is zöld juhar
lombkorona kategóriába sorolja az algoritmus.

1. ábra. A Háros-sziget felső lombkoronaszinti faegyedeinek és facsopoprtjainak
feltérképezése
A módszer rendkívül meggyorsítja az erdőrezervátum bizonyos fafajainak felső
lombkoronaszinti lokalizálását (például a kocsányos tölgy (Quercus robur), fűzesek (Salix
sp.) vagy a zöld juhar esetében), ugyanakkor a felvételezés időpontja (az egyedek
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ökofiziológiai állapota), a felbontás és a légköri viszonyok függvényében mindig
előfordulnak olyan fajok, amelyek félautomatikus feltérképezése nem vezet megbízható
eredményre. Így a művelet teljes mértékben csak a legkivételesebb esetekben
automatizálható. Az esetek többségében a fennmaradó területek manuális (vizuális
interpretációs) besorolása vezet elfogadható eredményhez.
Az 1. ábra a. jelű változata az eredeti ortofotót, a b. jelű a zöld juharra jellemző
árnyalatok színerősségének megnövelése, majd lila színnel történő egyeztetése utáni
állapotot mutatja be, a c. és e. jelű a mesterséges és degradált felszínek leválogatását, a d.
jelű a fajok további árnyalását, az f. a lila árnyalatait felvett területek árnyalatainak
egyesítését, a g. a szelekció minőségét, a h. pedig a térképezési eredményt szemlélteti. A
szelekció minőségén sokat javít a háromdimenziós felületmodell bevonása és a megfelelő
sugárral futtatott alakzat összevonó-egyszerűsítő algoritmus is. A felületmodell
rendelkezésre áll, mivel az ortofotó előállításának melléktermékeként jön létre (2. ábra).

2. ábra. A Háros-sziget háromdimenziós pontfelhőjének részlete
Az elkészülő adatbázisban a légi felmérésből származó adatok jellemzően a felső
lombkoronaszinti egyedek lombtérfogata, lombátmérője, lombkerülete, magassága, a faj,
vagy legalább a család. Ezek az adatok a terepi minősítésnél pontosíthatók (3 ábra). A
multispektrális csatornákról információt nyerünk az egyedek vízellátottságáról,
ökofiziológiai állapotáról. A terepi vizsgálat során az adatsor kiegészíthető a törzskerülettel
és egyéb, légi felméréssel nem beszerezhető adatokkal. Jelen kísérletnél a felvételezést a
kora tavaszi és téli időszakban is elvégeztük.
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3. ábra. A folttérkép átváltható a lombkoronatérfogatot kifejező ponttérképre, vagy
kartodiagrammra is, a terepi és légi adatgyűjtéssel rögzített információkat a metaadatbázis
tartalmazza.
***
A Szentendre-Pomázi-sík tavai
Bőhm Éva Irén*, Dukay Igor1
1

Renatur 2005 Bt., Szentendre

*

merzsan@gmail.com

A két város közigazgatási határa által kettéosztott, 600 hektár kiterjedésű terület hajdan a
Duna ártere volt. Sőt, a folyóágak 2000 évre visszanyúló történeti rekonstrukciója igazolta,
hogy a lapálynak a hegyek lábáig érő ágrendszere töltötte ki és fel területet. A Sík a Dunameder későbbi, emberi hatásra felgyorsult bevágódása következtében időszakosan elöntött,
de mélyfekvése miatt továbbra is vízállásos árterületté vált. (Az archív katonai térképek és
mai topográfiai térképek alapján jól kirajzolhatók a folyam menti domborzati adottságok,
hidrológiai kapcsolatok: A terület jelenlegi legmélyebb pontjai, például, a mai dunai
kisvízi vízszinttel vannak közel egy tengerszintfeletti magasságban, mely a Duna meder
időközben végbement kimélyülése mellett is felhívja figyelmet a ma már csak potenciális
vízrajzi, ökológiai, természetvédelmi vonatkozásokra.).
Az 1900-as évek legvégén bekövetkezett nagy gazdasági és társadalmi változások –
így például a Budapestet Pomázon át Szentendrével összekötő vasútvonal (a mai HÉV)
létesítése, az 1880-as években a szentendrei szőlészetet tönkretevő, földéhséget
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eredményező filoxéra, az árvizek elleni védekezés növekvő igénye – vezettek oda, hogy a
területet átmentesítették, lecsapolták, művelés alá vonták. A korábban (és néha manapság
is) erőltetett szántóföldi művelés sikertelenségét bizonyítja, hogy a Sík igen jelentős részén
ma már a legeltetés és kaszálás az egyetlen működőképes haszonvételi forma. Egyes
időszakokban zöldségtermeléssel is megpróbálkoztak – a Sík tavainak egyike-másika is az
öntözővíz igény kiszolgálására létesült. Más tavak, gödrök anyagnyerő helyekként
keletkeztek, részben a vasúti, részben a vízelvezető rendszer töltéseinek kialakítása során.
A terület a két város felől lakó-, ipari-, logisztikai fejlesztések által részben beépült,
részben továbbra is fenyegetett ezek által. A terület egésze a nemzeti ökológiai hálózathoz
tartozik, magasabb természetességű részei Natura 2000-területek.
Növénytársulások, élőhelyek: pomázi Nádas (dugacskei szikes) tavak és Kis-Petina-tó
„Az Alföld negyedidőszaki klíma-, vegetáció- és faunatörténetére vonatkozó újabb
vizsgálatok is ellen szólnak annak a leegyszerűsítő felfogásnak, amely szerint itt csupán
másodlagos eredetű, történelmi korú és nagyrészt a nagy alföldi folyószabályozások után
kialakult élőhelyekről lenne szó. Kétségtelen, hogy a folyók szabályozása, a mocsarak
kiszárítása és a több évszázadon keresztül tartó hagyományos legelőhasználat nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy ezek a társulások igen nagy kiterjedésűvé váljanak és
stabilizálódjanak, azonban nyílvánvaló, hogy mind a nagy alföldi mocsarak ingadozó
vízszintű peremterületein, mind pedig a szikes pusztai erdők tavasszal vízállásos tisztásain
bőséges lehetőség volt primer szikesedésre”. Borhidi A., Sánta A. (1999): Vörös könyv
Magyarország növénytársulásairól I-II.
Két, lényeges mértékben eltérő edafikus szeriest különböztethetünk meg.
1. Szoloncsák típusú sziknövényzet
2. Szolonyec típusú sziknövényzet
A Szentendre-Pomázi Sík, mint a Dunaszabályozás által „levágott” Pomázi öblözet
ebbe a 2. szerieszbe tartozik.
A sziki rétek és gyepek, mint védett állatfajok és védett állatközösségek élőhelyei is
igen fontosak.
Szolonyec típusú sziknövényzet
Talaja vertikális szerkezetű. Szemcseeloszlási profiljában a finomabb (agyag, iszap)
frakciók jellemzőek. A sófelhalmozódás a mélyebb szinten van, de a felső szint eróziójával
(padkásodás) a felszín közelébe kerülhet. A halofitonok jelentősége a növényzet
összetételében az A szint vastagságától, a talaj kémiai típusától és abszolút sótartalmától
függően változó. Ez a típusú sziknövényzet főként az Alföld nagy folyóvölgyeinek korábbi
öntésterületeire jellemző.
A pomázi Nádas (dugacskei szikes) tavak.
Eredetileg kubikgödrök voltak, a pomázi dűlő legmélyebb pontján. Keletkezésük
valószínűleg összefügg a HÉV pályájának megépítésével, illetve a nagy mocsarak
lecsapolásának korával (XIX.század). 2004 óta Natura 2000 védettségűek és egyben
országosan védettek a sziki nádasokkal együtt. Flórájuk Budapest környékén ma már
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egyedülálló, mert az egykori Lágymányosi-tavat (szintén dunai öblözet volt) és szikes
nádasainak területét feltöltötték és beépítették, illetve a budapesti, helyi védettségű
Mocsáros területén, bár szintén szolonyec szikes növénytársulások vannak, de ott
szikpadok nincsenek. (Kisebb területen ott megjelenik a szoloncsák típus is).
A hatalmas területű, sűrű nádasok ideális fészkelőhelyei az ilyen igényű madaraknak,
magam is láttam nádiposzátákat és barna rétihéja párt is, sok más vízimadár faj mellett.
A dugacskei tavak vegetációs időszakban messziről nem láthatóak, mivel a hatalmas
kiterjedésű, sűrű sziki nádasok közepén rejtőznek, ahová nem vezet járható ösvény. A
tanösvény sajnos nem használható magas vízállás esetén.
Sziki nádas (Bolboschoeno–Phragmitetum)
Szolonyec vaksziknövények (Camphorosmetum annuae)
Szolonyec szikfoknövényzet (Puccinellietum limosae)
Kötőkákás (Schoenoplectetum tabernaemontani)
Sziki kákás (Bolboschoenetum maritimi)
Kis-Petina-tó
A XIX.századi nagy lecsapolások korában a löszdombok alatt eredő kis patakot
becsatornázták és így vezették el a szintén mesterséges mederbe kényszerített Derapatakba.
Emellett az észak-déli főcsatorna mellett még nem volt mesterséges tó. Később
öntözésre vagy állatok itatására ásták az eredetileg téglalap alakú tavat.
Sziki nádas (Bolboschoeno–Phragmitetum)
Kötőkákás (Schoenoplectetum tabernaemontani)
Sziki kákás (Bolboschoenetum maritimi)
Békabuzogányos (Sparganietum erecti)
Harmatkásás (Glycerietum maximae)
Keserűfüves sziki kákás (Polygono-Bolboschoenetum)
Virágkákás (Butomo–Alismatetum plantaginis-aquaticae)
Parti sásos (Caricetum ripariae)
Harmatkásás sziki rét (Agrostio–Glycerietum poiformis)
Bókoló sásos (Caricetum melanostachyae)
Sziki sásrét (Agrostio–Caricetum distantis)
Ecsetpázsitos sziki rét (Agrostio–Alopecuretum pratensis)
Sziki erdőspuszta-rét (Peucedano–Asteretum sedifolii)

***
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Természetvédelmi kezelések hatásai a homoktövis újpesti élőhelyén
Bajor Zoltán1, Lampert Rita2, Penksza Károly1
1

Szent István Egyetem Növénytani és Ökofiziológiai Intézet, Növénytani Tanszék, Gödöllő

2

Fővárosi Növény és Állatkert, Budapest

bajor.zoltan@mme.hu

Budapesten a nagyarányú emberi jelenlét mellett is igen sok, bár egymástól döntően
elszigetelt élőhelyfragmentumon maradtak fenn értékes növénytársulások, melyek közül a
gyepek kiemelkedő fajdiverzítással rendelkeznek. A város változatos természetföldrajza
már több évszázaddal ezelőtt is feltűnt neves kutatóinknak, de a XX. második felében és a
XXI. században e munkák jórészt elmaradtak. 2006-tól éppen ezért néhány veszélyeztetett,
de értékes flórával rendelkező gyepterületen kezdtünk meg hosszútávú
élőhelyrekonstrukciós munkákat önkéntesek bevonásával. A kezelések megkezdésekor
hipotézisünk arra épült, hogy érdemes városi környezetben is élőhelyrestaurációs
tevékenységet megkezdeni ott, amelynek kiterjedése kicsi, a szegélyhatás jelentős mértékű,
nagymértékű az özönnövények jelenléte, de az élőhelyre eredetileg jellemző
növénytársulások kisebb fragmentumokban még megtalálhatók. A feltevésünk
megerősítése végett a megkezdett beavatkozásokat növénycönológiai vizsgálatokkal
egészítettük ki, amelyet 12 éve folytatunk.
A kezelések kiemelt szereplői voltak a területen előforduló érzékeny, ritka vagy
törvényes oltalom alatt álló növényfajok, így a gyepterületek növelése mellett kiemelkedő
szempont volt ezek kímélete és lehetőség szerint állományuk gyarapítása. A kezelések
során a beavatkozásokat úgy terveztük, hogy a még meglévő magterületektől fokozatosan
haladtunk kifelé, kiemelt figyelmet fordítva arra, hogy egy-egy beavatkozás során ne
nyissunk meg egyszerre nagy felületeket a gyom- és özönfajok elterjedésének
akadályozása céljából.
Vizsgálati területünkön több éve folynak élőhelyrestaurációs munkák, melyek
tükrében elmondható, hogy a kezelések jól megválasztott időben előre megtervezett
szempontok alapján, fokozatos előrehaladást tervezve egy olyan területen is hozhatnak
eredményt, melyek összességében segítik az eredeti növénytársulások fokozatos
kiterjedését és az érzékeny fajok terjedését is eredményezheti. A beavatkozások sűrűsége,
mértéke fokozatosan csökkenthető, de tapasztalataink alapján a városban jelen lévő,
sokrétű és állandóan érzékelhető negatív külső hatások jelenléte miatt nem hagyható el
teljesen.
A nyílt homoki gyepekben pár év alatt is megtalálhatók az eredeti nyílt Festucecetum
vaginatae társulás foltja. A zavartabb területeket a Festuca pseudovaginata népesít be. A
terület kutatottsága ellenére is tartogat új adatokat, 2016-ban pl. a Hierochloe repenst
fedeztük fel.
***
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Cserjeirtás után kialakított gyepterületek vegetációjának összehasonlító elemzése
parádóhutai (Mátra) mintaterületen
Pápay Gergely1, Saláta Dénes2, S.-Falusi Eszter1, Kerényi-Nagy Viktor1, Szabó
Gábor1, Wichmann Barnabás1, Penksza Károly1
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Az antropogén hegyi rétek Magyarország fajokban leginkább gazdag élőhelyei közé
tartoznak. Az elmúlt évtizedekben jelentős mértékben megindult cserjésedés azonban
mesterséges beavatkozásokat tett szükségessé. E feladatokat 2012-ben több Parádóhuta
melletti gyepfolton a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság látta el, azonban a foltok egy részén
a következőkben nem történt további kezelés. Minden cserjeirtott területeken és az addig
kaszálókánt használt területen (mint kontroll) cönológiai vizsgálatokat végeztünk 2×2 m-es
kvadrátokat alkalmazva, ahol a fajok borítási értékei lettek megadva. A vegetációs
adatokat klaszteranalízis és detrendált korreszpondencia-elemzés (DCA) alkalmazásával
értékeltük.
Az eredmények egyértelműen rámutatnak a legeltetés és a kaszálás pozitív hatásaira.
A 2011-ben cserjeirtott, majd két éven át kaszált, azóta nem is legeltetett, magára hagyott
gyep vegetációjában (I-es mintaterület) az avarosodás közben kevesebb lett a fajszám,
kompetítor fajok kerültek előtérbe, és a cserjék mennyisége is megnőtt. Természetvédelmi
szempontból is a természetközelibb fajok aránya lett nagyobb.
A cserjeirtást követve 2014-ben villanypásztorral kettéválasztott, és az egyik felét
magára hagyva, a másik felét pedig legeltetetik, II-es mintaterület vegetációjában is
jelentős különbségek mutatkoztak: a magára hagyott részen a gyom- és degradációt jelző
fajok szaporodtak el, a fásszárúak borítása jelentősen megnövekedett, valamint a Shannonféle diverzitásértékek erőteljes csökkentek. A legeltetett részen ezzel szemben fajszám és
diverzitás terén is növekedés történt, a cserjék viszont visszaszorultak. Hasonló
eredményeket mutatott a 2014-ben szintén kettéosztott (IV-es) mintaterület is, ahol kisebb
és nagyobb legeltetési nyomás mellett ezután kíméletes, illetve intenzív legeltetés folyik.
Az intenzíven legeltetett terület mutatott nagyobb hasonlóságot a kontrollként figyelembe
vett, korábban éveken keresztül rendszeresen kezelt terület vegetációjával. A kontrollként
figyelembe vett területet magas fajszám, kiemelkedő diverzitási értékek és a természetes
növényzeti elemek dominanciája jellemzi, ami arra utal, hogy a hosszú időn keresztül
folytatott kaszálás megfelelő kezelési forma, ami fajgazdag növényzetet tartott fenn. Az
intenzív legeltetés során a rozettás és a kúszó szárú egyévesek aránya nőtt, de a faj
összetétele diverzebb lett.
A mintaterületek közül a magasan fekvő cserjeirtott területnél (III-as mintaterület) a
kezelések elmaradásának ellenére 5 éven belül természetes fajösszetételű vegetáció alakult
ki. Ez alatt az időszak alatt a fásszárú fajok nem váltak dominánssá, mint az várható lett
volna, hanem stagnált, sőt egyes pontokon jelentősen csökkent a borításuk. Itt a magára
hagyott területen potenciálisan a cserjésedés által veszélyeztetett gyeptársulásokban a
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nagytestű vadak szabályozták a fásszárú fajok borítását, így jelentős szerepet játszhatnak a
természetközeli állapotok fenntartásában.

***
Természetvédelmi célú élőhelykezelés
Horváth Péter1, Penksza Károly2, Gergely Attila3
1

Magyar Honvédség ARB

2

Szent István Egyetem MKK, Növénytani és Ökofiziológiai Intézet, Növénytani Tanszék, Gödöllő

3

Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék, Budapest

sehkohsum00@gmail.com

A természetes és természetközeli élőhelyek kiterjedése az antropogén hatások miatt
fokozatosan csökken, a természetes vegetációk állapota romlik. Ennek a folyamatnak az
egyik tényezője az ember által betelepített, behurcolt és kivadult növények inváziója.
Szakdolgozatommal célom volt a Tétényi-fennsík Természetvédelmi Területen egy
inváziós növényfaj, a mirigyes bálványfa élőhelyről történő kiszorítási lehetőségeinek
vizsgálata és a leghatékonyabb eljárás továbbfejlesztése.
A kísérlet az élőhely bálványfa általi fertőzöttségének feltérképezésével kezdődött.
Eredménye egy folttérkép, mely a további kezelési akciók tervezése során is
felhasználható, valamint, ha a későbbiekben is készül hasonló felbontású térkép, akkor
azok összehasonlítása rávilágíthat a faj terjedési tulajdonságaira és segíthet az
előrejelzésben.
Az alkalmazott eljárás a fa törzsének megfúrása és vegyszer beinjektálása volt. A
kezelést a törzsön két különböző magasságban és két különböző időszakban végeztem és
ezek eredményeit a különböző módon kezelt csoportok cönológiai felvételezéseinek
összehasonlításával vizsgáltam. A vizsgálatok eredményei alapján egyértelműen
megállapítható a különböző módszerek hatékonysága, ami elősegítheti a továbbiakban a
bálványfa visszaszorítási akciók tervezését és sikeres kivitelezését.
A kapott eredmények és a kísérlet során szerzett tapasztalatok alapján javasoltam
egy kezelési eljárást, mely hatékonyságának vizsgálata további kísérleteket tesz indokolttá.

***
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Fenntarthatók-e hosszú távon a változó tájban a védett területek?
Jánossy László
Herman Ottó Intézet, Budapest
janossyl@gmail.com

A gazdasági növekedés fenntarthatatlan az emberiség túlszaporodása és a véges készletek
mellett. A természetről azt hittük sokáig, hogy végtelen, hogy az embert szolgálja és
ingyen jutunk hozzá mindenféle ajándékához. Ma már a földfelszín 60 %-a mezőgazdasági
vagy beépített terület.
Veszélyben a védett területek!
Tudatlan károkozás: Ismerethiány, közöny, rövidtávú gondolkodás, az
elővigyázatosság hiánya, inváziós fajok, élőhely pusztulás miatt, és a természet értékei
sincsenek beárazva…
Klímaváltozás: + 2 fok, sőt több! El fogják hagyni a szűktűrésű fajok a védett
területeket? Hová menjenek? A hegyre fel? (növények 10 év alatt 1 m szintet?) Vagy
északra? (tajga a tundrára több száz m/év) Lesz-e ökológiai folyosó a vándorláshoz?
Kiürülnek a ma védett területek? Mi települhet be helyettük a környező szántókról?
Virágbeporzó rovaraink pusztulnak, a kártevők természetes ellenségei is. A vizek
öntisztuló képessége romlik. Egy-egy faj eltűnésével táplálékláncok omolhatnak össze. A
természetben okozott kár sokszor visszafordíthatatlan!
Szándékos károkozás: Jogi, hatósági kiskapukat hagyunk meg. Illegális rakjuk a
hulladékot az erdőszélre, elszennyezzük a levegőt és a vizet. Tájhasználat változás –
beszántjuk a szántó művelési ágú gyepeket, a nagy kiterjedésű monokultúrák között a
mezsgyék, cserjések, fasorok, vizes élőhelyek, sőt a földutak is eltűnnek. „Erdőt”
telepítünk, csak idegenhonos fajokkal. Külszíni bányászat (tőzeg, lignit, kavics…),
autópálya és útépítés, zöldmezős beruházások csökkentik a zöldfelületet. Mértéktelen
vegyszerhasználat a termesztésben, a rovar diverzitás csökken, kétéltűek tűnnek el (pl. a
fungicidektől), a többi gerinces is. Szinte megszüntettük a külterjes állattartást, legeltetést.
Helytelen erdészeti gyakorlat a teljes talaj előkészítés. A vízfolyások mederkotrása, a
zátony- és kavicskotrás fontos élőhelyeket tesz tönkre. Közlegelő szindróma – mindenki
csak kicsit vesz el a természetből, de a többiek ne tegyék…
Kérdés, mi marad a védett területeinken, ha így folytatjuk, ez nem fenntartható!
A természetvédelem tényleg a gazdasági fejlődés gátja? Első látásra a gazdasági
fejlődés nem érdekelt a védelemben, mert az nem termel profitot, a rövid távú anyagi
érdekeinkkel ellentétes. Hosszú távon megőrzendő, pótolhatatlan érték a természet, mert
nélküle nincs élelmiszer, talaj, ivóvíz, vagy a terményeink virágait beporzó rovarok.
A természet védelme = az ember védelme!
***
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Halak fekete pettyes betegségét okozó Apophallus fajok gazdaspecificitásának és
diverzitásának vizsgálata morfológiai és molekuláris módszerek segítségével
Sándor Diána, Molnár Kálmán, Székely Csaba, Cech Gábor
MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Állatorvos-tudományi Intézet, Halkórtan és Parazitológia Témacsoport, Budapest
sandor.diana.elte@gmail.com

A Digenea mételyek (Platyhelminthes: Trematoda) közé számos humán illetve állati
kórokozó tartozik, melyek bonyolult, gazdaváltó életciklussal rendelkeznek. Az
Apophallus genus (Heterophyidae) metacerkáriái okozzák a halak fekete pettyes
betegségét, mely fertőzöttség testi deformitásokhoz és a halivadédok pusztulásához
vezethet, ezért halászati szempontból jelentős patogén. Odening K. 1973-ban megjelent
tanulmánya szerint, az A. muehlingi faj pontyféléket, az A. donicus sügérféléket fertőz,
habár a metacerkáriák gazdaspecificitását több szerző vitatja.
Célunk a balatoni ponty-és sügérféléken előforduló Apophallus fajok
gazdaspecificitásának vizsgálata, a tanulmány állításainak ellenőrzése, illetve a fajok
morfológiai és molekuláris elkülönítése.
Kutatásunkba pontyfélék közül 7 faj (Abramis brama, Alburnus alburnus,
Chondrostoma nasus, Squalius cephalus, Pelecus cultratus, Blicca bjoerkna, Scardinius
erythrophthalmus) 150, sügérfélék közül 2 faj (Gymnocephalus cernua, Perca fluviatilis)
52 egyedét, továbbá 1 csukát (Esox lucius) vontunk be, melyek metacerkáriáit manuálisan
a hámrétegből és az uszonyokról, valamint mesterséges (pepszines) emésztést követően,
pipetta segítségével gyűjtöttük. Az adult mételyek hiányát csirkefertőzési kísérlettel
sikeresen pótoltuk, melynek köszönhetően pontosan meghatározhattuk az izolált
példányokat.
A gyűjtött cerkária, metacerkária és adult alakokat morfológiailag (szövettan, natív
mikroszkópos felvételek) azonosítottuk és 36 példányt molekuláris vizsgálatoknak vetettük
alá, mely során 35 esetben sikerült szekvencia-adatokat nyerni az ITS régióról és 30
alkalommal a COI-ról.
A minták 4 elkülönülő kládba rendeződtek, közülük az első azonosítható volt az A.
muehlingi-vel, a harmadik pedig az A. donicus fajhoz tartozott. A második csoportot egy
eddig ismeretlen Apophallus faj alkotta, melyet 5 minta képvisel. A negyedik kládba
került példányok a Metorchis orientalis testvércsoportjaként jelentek meg. Eddigi
ismereteink szerint, a Metorchis fajok nem okoznak feketepettyes betegséget.

***
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Gímszarvas (Cervus elaphus) populációgenetikai vizsgálata
mitokondriális szekvenciák segítségével
Frank Krisztián1, Bleier Norbert2, Sugár László3, Stéger Viktor1, Horn Péter4, Orosz
László1,5
1
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A gímszarvas (Cervus elaphus) az egyik legelterjedtebb és legismertebb szarvas faj, egyike
a legkeresettebb és legértékesebb európai trófeás vadaknak. Fontos vadfaj lévén a
történelem során a teljes elterjedési területén jelentős emberi hatásoknak volt kitéve, és
húsa valamint agancsa miatt tenyészteni kezdték az egész világon. Jelenlegi elterjedését
sok más európai állatfajhoz hasonlóan a korábbi klimatikus fluktuációk alakították. KözépEurópában a Kárpát-medence fontos csomópontot jelentett sok állat- illetve növényfaj
eljegesedések utáni terjedési útvonalán.
Korábbi mitokondriális filogenetikai vizsgálatok alapján a gímszarvas három
leszármazási vonalba sorolható Európában. A nyugat-európai (A), a kelet-európai (C) és
mediterrán (B) haplocsoportoknak elkülönült jégkorszaki menedékhelyei lehettek az
Ibériai-félszigeten, a Balkánon, valamint az Appennini-félszigeten. Közép-Európában két
elkülönült klád található meg; a nyugati A haplocsoport, valamint a keleti C haplocsoport.
Az eddigi vizsgálatokba azonban csak kis számú gímszarvast vontak be a Kárpátmedencéből, így kevés adat áll rendelkezésünkre a faj genetikai struktúrájáról erről a
fontos földrajzi területről.
Vizsgálatainkhoz 96 legális vadászat során elejtett gímszarvas szövetmintáját
használtuk fel, amelyből DNS izolálás után a teljes mitokondriális kontroll régió
szekvenciáját meghatároztuk. A filogenetikai vizsgálatokhoz további 106 gímszarvas
mitokondriális kontroll régió szekvenciáját töltöttük le a GeneBank adatbázisból. A
nukleotid szekvenciákat ClustalW algoritmussal illesztettük MEGA6 programmal. A
haplotípusok számát és diverzitás értékeket DnaSP programmal számítottuk. Az
azonosított haplotípusok közötti filogenetikai kapcsolatokat Bayes algoritmus segítségével
elemeztük BEAST programcsomag segítségével, valamint „Medina-Joining” algoritmussal
is vizualizáltuk Network szoftverrel.
A teljes gímszarvas mitokondriális kontroll régió alignment 916 bp hosszúságú; a
magyar szekvenciákban 68 pozíció volt variábilis, összesen 39 különböző haplotípust
eredményezve. A haplotípus és nukleotid diverzitás is magas, H=0,920, illetve π= 0,015. A
magyar gímszarvasok mitokondriális törzsfáján két elkülönült klád figyelhető meg, két
leszármazási vonalat jelezve. A genetikai távolság a két klád között 0,6-3,9%. Az európai
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szekvenciákkal összevetve a magyar mintákat mind a nyugat-európai (A) mind a keleteurópai (C) haplocsoport képviselői megtalálhatók a Kárpát-medencében.
Az eredményeink alapján a Kárpát-medencét két irányból érték el gímszarvasok a
jégkorszak után. Egyrészt az eljegesedéseket a Balkánon átvészelő állatok észak felé
terjedve, másrészt az Ibériából származó egyedek Közép-Európán keresztül; a két
leszármazási vonal képviselői pedig valahol a Duna mentén találkozhattak és
keveredhettek egymással.

***
Az eurázsiai hód (Castor fiber) táplálkozási szokásainak monitorozási lehetőségei
Juhász Erika1, Gallé Róbert1, Biró Marianna2
1

Szegedi Tudományegyetem Ökológiai Tanszék

2

MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet

juhasz.erika43@gmail.com

A visszatelepítések eredményeképpen az eurázsiai hód európaszerte sikeresen terjeszkedik.
Rohamosan növekvő egyedszáma és az ezzel párhuzamosan jelentkező
konfliktushelyzetek a táplálkozási szokások feltárását és nyomon követését lehetővé tevő
monitorozási módszer kidolgozását sürgetik. Az általunk fejlesztett eljárás alkalmas egy
adott időszakon (éven, vagy negyedéven) belül történt fásszárúfogyasztás felmérésére, a
táplálékkínálati viszonyok, továbbá egyes háttértényezők feljegyzésére. A módszer
alkalmas a hódhatás bármely élőhelyen való monitorozására és rendszeres ismétlésre is.
2016 márciusában hat jelentősen eltérő hódterritórium vizsgálatát végeztük el,
territóriumonként két partszegéllyel, párhuzamos transzekt mentén, transzektenként 50-50
mintavételi körön belül. Az 1. transzekt mintavételi körei érintkeztek a partszegéllyel. A 2.
transzekt ettől 10 méterrel beljebb helyezkedett el. Minden mintaelemen belül feljegyeztük
a hódok számára elérhető fásszárúak fajonkénti kínálatát és fogyasztottságát, a
törzsátmérőket, a partjelleget, valamint a hódok életnyomait. Az adatokat binomiális
általánosított lineáris modellek (glm) segítségével elemeztük. A territóriumonkénti
táplálékpreferencia-értékeket Vanderploeg-Scavia-indexszel határoztuk meg.
Első eredményeink azt mutatják, hogy a magasabb rágásmagassági átmérőjű,
erdészeti szempontból is értékes törzseket a hódok a kínálathoz viszonyítva szignifikánsan
kisebb mértékben fogyasztják, mint a vékony ágakat. A territóriumonkénti fásszárú
preferencia jelentős változatosságot mutat. A preferált fajok között szerepelt a Salix sp. és
Populus sp., egyes esetekben a Prunus cerasifera és az Ulmus sp., valamint az inváziós
Fraxinus pennsylvanica. A fajok közötti preferenciakülönbségek feltárása további
vizsgálatokat kíván. A felmérés országos léptékű folytatását tervezzük.
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Eddigi tapasztalataink szerint a hódkár az ágakból és vékony törzsekből rendelkezésre
álló magas kínálat fenntartásával mérsékelhető. Erre lehetőséget teremt például egy kb. 510 m széles puhafás hagyássáv, bokorfüzes, vagy változatos erdőszerkezettel bíró, őshonos
fafajokból létrehozott pufferzóna. Javasoljuk a hódok által kidöntött fák ágrendszerének
partszegélyen való otthagyását, mivel a vékony ágak alacsony kínálata esetén a hódok
újabb törzsek kidöntésére kényszerülnek.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-16- 2 kódszámú új Nemzeti Kiválóság
Programjának támogatásával készült.

***
Fajok és alfajok kérdése az állatkerti zsiráfállomány fenntartásában
Hanga Zoltán
Fővárosi Állat- és Növénykert, Budapest
hanga@zoobudapest.com

Bevezetés
A Fővárosi Állat- és Növénykert nemrégiben – 2016. augusztus 9-én – ünnepelte
megnyitásának 150. évfordulóját. E patinás intézményben, számos más állatfaj mellett,
igen nagy hagyományai vannak a zsiráfok (Giraffa camelopardalis) tartásának. Az első
zsiráf 1868-ban érkezett Ferenc József adományaként, Erzsébet királyné közbenjárására,
majd ezt követően a XIX. században és a XX. század első felében is gyakran került sor
zsiráfok beszerzésére. 1965 óta pedig megszakítás nélkül foglalkozunk ilyen állatokkal
(vö. Anghi 1941, Hanga & Persányi 2016).
Jelentős eredményeket értünk el a zsiráfok szaporításában is, és elmondható, hogy
ezek az állatok a nagyközönség körében is igen népszerűek. Ez utóbbi egyébként akár
világjelenségnek is mondható, így a zsiráf egyike azoknak az állatoknak, amelyekkel a
világ szinte valamennyi jelentősebb állatkertjében foglalkoznak.
A zsiráfok körében nyilvánvaló a sokféleség, hiszen régóta ismeretes, hogy az
elterjedési terület más-más vidékéről származó egyedeken eltérő, az adott területre viszont
többé-kevésbé jellemző foltozottság, mintázat figyelhető meg. Bár e sokféleség nyomán a
XIX. században, illetve a XX. század első felében előfordult, hogy több különböző
zsiráffajt is megkülönböztettek a zoológusok, Krumbiegel (1939) nagy jelentőségű műve
óta lényegében egyetértés alakult ki abban, hogy a jelenkori, recens zsiráfok mindegyike
egyazon fajhoz tartozik, s az egyes típusok legfeljebb csak mint alfajok különíthetők el.
A fentieknek megfelelően a zsiráfokkal foglalkozó szakemberek a terepi
természetvédelemben és az állatkerti állatgyűjtemények fenntartása során is
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hagyományosan egy fajban, ezen belül pedig hét és tizenegy közötti, leggyakrabban
azonban kilenc alfajban gondolkodtak:
núbiai zsiráf – G. c. camelopardalis
szudáni (vagy kordofán, csádi) zsiráf – G. c. antiquorum
nyugati (vagy nigériai, néha hibásan csádi) zsiráf – G. c. peralta
Rothschild- (vagy ugandai, Baringo-) zsiráf – G. c. rothschildi
recés (vagy szomáliai, abesszin) zsiráf – G. c. reticulata
maszáj (vagy „szőlőlevél”, Kilimandzsáró-) zsiráf – G. c. tippelskirchi
zambiai (vagy rodéziai, Thornicroft-) zsiráf – G. c. thornicrofti
angolai zsiráf – G. c. angolensis
fokföldi zsiráf – G. c. giraffa
Az újabb időkben egyre gyakrabban merült fel, különösen a zsiráfokkal kapcsolatos
genetikai vizsgálatok során, hogy a jelenkori zsiráfok körében több olyan, egymással
tényleges szaporodási közösséget nem alkotó, hanem e tekintetben elkülönült csoport
mutatható ki, amelyeket akár önálló fajként is indokolt lehet megkülönböztetni. Ennek
lehetőségét már Brown és munkatársai (2007) is felvetették, legújabban pedig Fenessy és
munkatársai (2016) egyenesen arra a megállapításra jutottak, hogy a zsiráfok körében négy
önálló faj megkülönböztetése indokolt.
Négy zsiráffaj?
Fenessy és munkatársai (2016) az általuk elvégzett, a mitokondriális DNS vizsgálatán
alapuló kutatások alapján tehát négy zsiráffajt javasolnak megkülönböztetni, amelyek
között monotipikus, illetve politipikus, azaz több alfajra osztható fajok is akadnak. Mivel
minderről magyar nyelven eddig csak egy rövidebb ismeretterjesztő írás látott napvilágot
(Hanga 2016), érdemes röviden áttekinteni, hogy az új eredmények milyen változásokat
jelentenének a zsiráfok rendszertanában, illetve magyar nyelvű elnevezéseiben, ide értve
az újonnan felállított taxonok javasolt magyar nyelvű megnevezését is.
Az új megközelítés szerint tehát négy zsiráffaj lenne megkülönböztethető:
északi zsiráf – Giraffa camelopardalis
recés zsiráf – Giraffa reticulata
maszáj zsiráf – Giraffa tippelskirchi
déli zsiráf – Giraffa giraffa
A fentiek közül a recés és a maszáj zsiráf monotipikus faj, lényegében megegyezik a
korábbi recés és maszáj zsiráf alfajokkal, faji rangra emelve. Az északi zsiráf fajként
magába foglalja a núbiai, a szudáni és a nyugati alfajt, mindegyiket továbbra is alfajként
megkülönböztetve a fajon belül, illetve magába foglalja a Rothschild-zsiráfokat is azzal,
hogy önálló alfajként való elkülönítésük nem indokolt, és az eddig ide sorolt állatok
valójában az északi faj núbiai alfajához tartoznak. A déli zsiráfon belül az angolai és a
fokföldi alfajokat lehet továbbra is megkülönböztetni.
Az persze más kérdés, hogy a Fenessy és munkatársai (2016) által javasolt új
rendszertani felosztás mennyire válik elfogadottá a zoológusok, természetvédelmi,
állatkerti szakemberek körében. A hivatkozott kutatási eredmények eléggé meggyőzőek,
ám mivel csak a tavalyi év őszén láttak napvilágot, még nem telt el elég idő ahhoz, hogy a
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szaktudomány művelői körében történő megvitatást, esetleges ellenvélemények
publikálását és azok értékelését követően közmegegyezésen alapuló, kellőképpen
„kikristályosodott”, új rendszerről beszélhessünk.
Ezzel együtt aligha vitatható, hogy az állatkerti szakembereknek már most érdemes
elgondolkodniuk azon, hogy e legújabb eredmények milyen következményekkel járnak az
állatkerti zsiráfállományok fenntartására nézve, mind a tenyésztésszervezés, mind a
zsiráfok bemutatásához kapcsolódó közművelődési, zoopedagógiai tevékenység
szempontjából.
Tenyésztésszervezés
Az állatkerti látogatók körében nagy népszerűségnek örvendő, és ezért igen sok
állatkertben bemutatásra is kerülő fajok között számos politipikus, azaz több különböző
alfajra osztható faj is akad. Ilyen fajnak számít például az oroszlán (Panthera leo), a tigris
(P. tigris), a leopárd (P. pardus), de ilyen a barna medve (Ursus arctos) is. Az állatkerti
állattartás hőskorában azonban az egyes állatok alfaji hovatartozásával nem sokat törődtek,
és ezért igen gyakran párosítottak össze más-más alfajokba tartozó állatokat. Az ilyen
módon megszületett alfajhibridek generációi végül sajátos „menazséria típusok”
kialakulásához vezettek, amelyeknek nem volt túl sok közük a szabad természetben élő
állományokhoz.
Némileg hasonló helyzet jellemezte a korai állatkerti zsiráftartást is, hiszen kezdetben
ezeknél az állatoknál sem törődtek sokat az alfaj kérdésével. A XX. század első felében
viszont néhány állatkerti szakembert már komolyan foglalkoztatott a dolog, köztük Anghi
Csabát is, aki a két világháború között néhány évig a Fővárosi Állat- és Növénykert
Emlősosztályát vezette (vö. Anghi 1941). Az újabb időkben pedig, különösen az 1960-as,
1970-es évek óta természetes, hogy az állatkerti zsiráfok tartásában és szaporításában az
alfaj kérdését komolyan figyelembe veszik.
Más kérdés, hogy az „alfajtiszta” tenyésztés mikor és mennyire indokolt az állatkerti
állatállományokban. Elméletileg persze mindenképpen helyesebb figyelembe venni, mint
figyelmen kívül hagyni az egyes állategyedek alfaji hovatartozását. Azonban sok
politipikus, vagyis több alfajra osztható faj esetében merülnek fel kételyek azzal
kapcsolatban, hogy a leírt alfajok közül melyik felel meg biológiai értelemben is létező,
azonosítható fajon belüli csoportnak, és melyik tekinthető inkább csak az újabb alfajok
leírására, nevezéktani ténykedésre való törekvés bizonyára jó szándékú, de mégiscsak
öncélú következményének.
Nagyvonalú
megoldásnak
tűnne
az
állatkertekben
tartott
fajok
tenyésztésszervezésében valamennyi alfaj genetikai sokféleségének hosszú távú
megőrzésére törekedni. Csakhogy az ehhez szükséges minimális állománynagyságot akkor
nem fajonként, hanem alfajonként kellene biztosítani minden egyes alfaj esetében. Ez
pedig az állatkerti kapacitások ésszerűtlen kihasználását vonná maga után. Így az egyes
alfajok genetikai sokféleségének megőrzése csak azon alfajok esetében indokoltak,
amelyek valóban evolúciós jelentőséggel bírnak.
A probléma nem új keletű, épp ezért is vezették be az állatkerti
tenyésztésszervezésben az evolúciós jelentőségű egység (evolutionarily significant unit,
ESU) fogalmát (Ryder 1986), és azt a megközelítést, hogy nem feltétlenül „alfajtiszta”
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állományok fenntartására, hanem a fajon belüli, ténylegesen evolúciós jelentőséggel bíró
egységek genetikai változatosságának hosszú távú fenntartására kell törekedni.
A zsiráfok esetében a legtöbb alfajt evolúciós jelentőségű egységként azonosították
(vö Brown et al. 2007), így nem meglepő, hogy a regionális állatkerti szervezetek által
működtetett tenyészprogramokban is jórészt alfaji szinten igyekeznek fenntartani az
állomány genetikai sokféleségét.
Az új felfedezések nyomán a zsiráfok tenyésztésszervezésében mindenekelőtt az
újonnan megállapított fajok közötti hibridizációt kell elkerülni. Ez azért vetődik fel, mert
bár a fajokat egymástól genetikailag és szaporodásbiológiailag elkülönült egységeknek
tekintjük, és a legtöbb esetben két különböző faj egyedei nem is képesek szaporodni
egymással, ismeretes, hogy bizonyos közeli rokonságban álló fajok között lehetséges a
hibridizáció. A természetben ennek persze nem sok tér jut, néhány elszigetelt eset pedig
nem befolyásolja érdemben a két faj közötti izolációt. Állatkerti körülmények között
azonban azon fajok között, a hol a hibridizáció biológiailag egyáltalán lehetséges, sokkal
nagyobb is az esélye az ilyen kereszteződéseknek. A zsiráfoknál ténylegesen ismerünk is
olyan állatkerti eseteket, amikor két, korábban külön alfajba, az új szemlélet szerint
azonban már külön fajba tartozó egyed egymással sikeresen kereszteződött (bár az ilyen
esetekről szóló adatok visszamenőleges alaposabb vizsgálata indokolt lenne, épp az új
kutatási eredmények fényében). Mivel az újonnan megállapított fajok közötti határok
korábban alfajok közötti határok voltak, és az alfajok közötti hibridizáció lehetőség szerint
eddig is kerülendő volt, a nemkívánatos fajok közötti hibridizáció elkerülése az eddigi
gyakorlat alapján is megoldható.
Természetesen továbbra is kívánatos az új szemlélet szerint alfajoknak tekintett
csoportok figyelembe vétele is a tenyésztésszervezésben, hiszen ezek nagy része egyúttal
evolúciós jelentőségű egységnek is tekinthető. Az egyedüli vitakérdésnek a Rothschildzsiráf esete tekinthető. Az állatkerti tenyészprogramokban – a legtöbb alfajhoz hasonlóan –
a Rothschild-zsiráfokat is tiszta vérben szaporítják, mi több, az Európai Állatkertek és
Akváriumok Szövetségén (EAZA) belül számos állatkert foglalkozik kifejezetten ezzel az
alfajjal. E kertek közé tartozik egyébként a Fővárosi Állat- és Növénykert is. Fenessy és
munkatársainak (2016) vizsgálatai szerint azonban a Rotschild-zsiráf önálló alfajként való
elkülönítése nem indokolt.
E sorok írója azonban úgy véli, hogy a Rothschild-zsiráfok tiszta vérben történő
szaporítását ettől még nem kell feladni. Egyrészt azért nem, mert korábban Brown és
munkatársai (2007) ezt az alfajt is evolúciós jelentőségű egységként azonosították.
Másrészt, mert a tapasztalatok azt mutatják, hogy ennek az alfajnak a tiszta vérben történő
szaporítása a meglévő erőforrásokkal megoldható, tehát a kapacitások szempontjából
sincsen kényszerítő ok az eddigi gyakorlat megszűntetésére. Arról már nem is beszélve,
hogy ha az új eredmények alapján a Rotschild-zsiráfok állatkerti állományát
összekevernénk a núbiai zsiráfokkal, ezt később, a szemlélet esetleges újbóli változásakor
nagyon nehéz, majdnem lehetetlen lenne kizárólag az állatkerti állományra alapozva
„visszafordítani”. A vadonbeli állományra pedig aligha lehetne alapozni, annál is inkább,
az IUCN legfrissebb felmérései szerint mindkét alfaj vadonbeli állománya jelentősen
csökkent az elmúlt évtizedekben.
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Közművelődés
A Fővárosi Állat- és Növénykertben az élővilág sokféleségének bemutatására törekszünk.
Így a látogatóink az állatok férőhelyeinél elhelyezett ismertető táblákon nem a „tigris”,
„leopárd” vagy „oroszlán” feliratokkal találkoznak. Ehelyett szibériai tigrisről, perzsa
leopárdról, illetve indiai oroszlánról van szó. Hasonló a helyzet a zsiráfok esetében is, ahol
nem rejtjük véka alá, hogy intézményünkben Rothschild-zsiráfokat láthat a nagyközönség.
Fenessy és munkatársainak (2016) megállapításai alapján elméletileg indokolt lenne a tábla
cseréje, hiszen ebben a megközelítésben vagy az északi zsiráf fajnévnek, vagy a núbiai
zsiráf alfajnévnek kellene a táblán szerepelnie.
Ha a feliratokon továbbra is Rothschild-zsiráf szerepel, egyes szakmabeliek, vagy
legalábbis a rendszertan változásait figyelemmel kísérők akár még kifogásolhatnák is,
hogy az intézmény – úgymond – nem tart lépést az új tudományos eredményekkel. Ide
kapcsolódik az a tapasztalat is, hogy ha egy konkrét kutatás eredményei alapján a kutatást
végzők bizonyos változtatásokat javasolnak a rendszertanban, sokan erre elve úgy
reagálnak, hogy minden különösebb gondolkodás nélkül a javasolt új rendszertant
használják, a régit pedig mindjárt elavultnak, ódivatúnak tekintik. Különösképpen jellemző
ez akkor, ha az új eredmények biokémiai kutatások alapján születnek, a korábbiak pedig
főleg az összehasonlító anatómia és az őslénytan eredményein alapulnak.
Megítélésem szerint ilyen helyzetben érdemes megvárni, hogy az új rendszerezési
javaslat kiállja-e az idő próbáját. Természetesen nem évtizedekről van szó, de egy-két
évről mindenképpen, hiszen ez idő alatt a tudományos közvélemény már reagálni tud az új
javaslatokra, akár mellette, akár ellene szóló érvek, tudományos eredmények
felsorakoztatásával.
Éppen ezért az állatkertek közművelődési tevékenységében most még nem indokolt
elfogadni és minden tekintetben alkalmazni az új szemléletű rendszerezést. Fontos azonban
egyrészt nyomon követni, hogy kialakul-e szakmai közmegegyezés az új megközelítés
körül. Másrészt arra alkalmas helyen a közművelődési tevékenység során is meg lehet
jeleníteni, hogy van egy ilyen új felvetés is. Egy zoopedagógiai foglalkozáson például, ha
arra ismereteinél és életkori sajátosságainál fogva a közönség is alkalmas, fel lehet vetni a
kérdést, mint ahogy a Rothschild-zsiráf felirat mellett – mondjuk egy önálló tematikus
táblán – is ki lehet térni arra, hogy újabban az eddigiekhez képest új rendszerezés
lehetősége is felmerült.
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Bevezetés
A múlt évben megnyitásának 150. évfordulóját ünneplő Fővárosi Állat- és Növénykert
egyike a világ legrégebbi állatkertjeinek. A másfél évszázada tartó működés során
folyamatosan keletkeztek a gyűjteményre vonatkozó adatok, például arról, hogy mikor
milyen fajokból állt a gyűjtemény, mikor milyen tenyésztési eredmények voltak, vagy arról
hogy az egyes állategyedek milyen rokonsági kapcsolatban álltak egymással. Bár ezeket az
információkat a múlt különböző korszakaiban nem egyforma alapossággal,
rendszerességgel és lelkesedéssel rögzítették, ráadásul a történelem viharai nyomán egyes
adatok el is vesztek, mégis elmondható, hogy az intézmény múltbeli gyűjteményére
vonatkozóan nagy mennyiségű történeti adat áll rendelkezésre. Ezek egy része már
korábban feldolgozásra és publikálásra került (vö. pl. Anghi 1941, 1958a, 1958b, 1965,
Hanga 2006b, 2011), más részük kutatása jelenleg is folyik, illetve a jövőben is
folytatódik.
Jóllehet a történeti adatok önmagukban is érdekesek, a gyakorlati felhasználás
szempontjából is jelentőséggel bírnak. Egyrészt olyan érdekes kiegészítő információkkal
szolgálhatnak az adott faj állatkerti tartásának múltjával kapcsolatban, amelyet az
intézmény közművelődési, zoopedagógiai munkájában, illetve a sajtómunkában is
hasznosítani lehet. Másrészt bizonyos minősítési eljárások során is szerencsés, ha a
múltbéli gyűjteményre, illetve az azzal kapcsolatos eredményekre vonatkozó adatok
rendelkezésre állnak. Például abban a több éven át tartó időszakban, amelynek
erőfeszítései nyomán lehetségessé vált a Fővárosi Állat- és Növénykert csatlakozása a
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koalát tartó állatkertek igen szűk köréhez, a döntéshozók számára készített
dokumentációban ki lehetett mutatni az intézmény múltbeli eredményeit az ausztrál fauna,
s ezen belül is az ausztráliai erszényesek tartásában, bemutatásában, szaporításában. A
gyűjteményre vonatkozó történeti adatok emellett a gyűjteményi tervezés, vagy éppen a
tenyésztésszervezés során is hasznosíthatók.
Történeti adatok forrásai és típusai
A Fővárosi Állat- és Növénykert múltbeli gyűjteményére vonatkozó történeti adatok több
különböző forrásból származnak, és ezek a források rendszerint az adatok jellegét is
meghatározzák. A források első csoportját a különféle leltári nyilvántartások alkotják.
Ilyen nyilvántartások már a kezdetektől, vagyis a megnyitástól kezdve léteztek, bár
rendszerint nem állatkert-szakmai célból, hanem azért, mert az állatállomány gazdálkodási
szempontból mindenkor az intézmény fontos vagyonelemei közé tartozott, melynek
naprakész kimutatása a múltban is a számviteli fegyelem körébe tartozó könyvviteli feladat
volt. Sajnos az 1907 előtti időszakból ilyen kimutatások csak szórványosan maradtak fenn,
s az 1907 és 1956 közötti adagok is aránylag hézagosnak mondhatók.
A leltári nyilvántartásoknál is fontosabb forrásnak tekinthetjük a régi törzskönyvi
adatokat. Ezek – a törzskönyvezés jellegéből adódóan – egészen más természetűek, mint a
leltári nyilvántartások. A törzskönyvek ugyanis tenyésztési szempontból fontos adatokat
kezelnek, például az egyes egyedek származására, a többi egyedhez fűződő rokonsági
kapcsolataira, szaporulatára, életteljesítményére vonatkozóan. Vagyis szakmai
szempontból több derül ki belőlük, mint a leltári nyilvántartásokból.
Mivel az állatkertekben eleinte nem tulajdonítottak nagy jelentőséget az állatok
tervszerű szaporításának, s nem is igen alkalmaztak állattenyésztő, illetve
agrárszakembereket, természetesen a törzskönyvezés sem volt jellemző. Vagyis a
törzskönyvi jellegű adatok vezetése sokkal később kezdődött meg az állatkertekben, mint a
leltári nyilvántartásoké.
Az egyik legkorábbi állatkerti „házi” törzskönyvet épp a Fővárosi Állat- és
Növénykertben kezdték el vezetni az intézmény emlősállatairól. A törzskönyvezés
megkezdésének előzménye az volt, hogy 1930-ban Anghi Csabát nevezték ki az állatkerti
Emlősosztály vezetőjének, s személyében először került állattenyésztési szakember az
intézmény tisztikarába. Anghi már megbízatásának kezdetekor felismerte, hogy a
tenyésztési adatok nyilvántartása az állatkerti állattartás gyakorlatában is fontos. Ebből a
célból – Szeiff Károly segítségével – fel is állított egy törzskönyvet a nagyobb értéket
képviselő, illetőleg ritkább emlősökre vonatkozóan. Ebbe a törzskönyvbe bekerült jó
néhány korábbi, nagyrészt az 1907-től 1930-ig terjedő időszakból származó adat is,
amelyeket akkor valamilyen dokumentummal hitelt érdemlően, közhitelű módon igazolni
lehetett (vö. Anghi 1960, Kemény 1966).
A törzskönyvet ettől kezdve folyamatosan és naprakészen, majd a háborús években
valamivel mérsékeltebb alapossággal vezették tovább. A fontos dokumentum csodával
határos módon nem pusztult el az ostrom idején, s miután a háborút követően Lépold Jenő,
a kert akkori állatorvosa megtalálta egy romos raktárban, az elkallódástól is megmenekült.
Amikor aztán Anghi Csaba 1956 márciusában már mint igazgató vette át a kert vezetését, a
régi törzskönyv alapján egy újat állítottak fel. Ezt egészen az 1990-es évek közepéig
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vezették, időközben egy újabb kötettel kiegészítve. Így amikor az Állatkert átállt a
törzskönyvi adatok számítógépes nyilvántartására, számos fajnál csaknem egy évszázad
történeti adatait lehetett betáplálni a nemzetközi ARKS adatnyilvántartó rendszerbe. Ez
meglehetősen nagy ritkaságnak számít, hiszen törzskönyvi jellegű adatokat a második
világháború előtti időkben más állatkertekben csak kivételes esetekben vezettek, és azok
nagy része is elveszett a háborús pusztítások miatt.
A leltári nyilvántartások és a törzskönyvi adatok mellett további fontos információ
rejlenek az intézmény régi útmutatóiban. Ezek ugyanis többé-kevésbé teljes körűen
mutatták, mutatják be az Állatkert korabeli gyűjteményét, mintegy pillanatfelvételt
készítve annak adott időpontbeli állapotáról. Az Állatkert 1866-os megnyitása óta 19 ilyen
állatkerti útmutató, kalauz, vagy azzal egyenértékű kiadvány összesen 38 kiadása látott
napvilágot, ide értve a magyar vagy részben magyar nyelvű kiadásokat, illetve egy
útmutatót, amely csak németül jelent meg.
Nem kevésbé érdekes forrásnak számítanak az Állatkert különböző közleményei. Az
elmúlt másfél évszázadban több olyan korszak is volt, amikor az intézmény meghatározott
helyen, rendszeresen tette közzé hivatalos közleményeit, híreit, aktuális beszámolóit. Ezek
olykor hivatalos közzétételnek tekinthető szövegek, ám leggyakrabban ismeretterjesztő
jellegű, illetve az állatkerti történésekről szóló beszámolók voltak. 1873-ban Berecz Antal
„Természet” című lapjában, 1874-ben és 1875-ben az Állatkertet működtető Állat- és
Növényhonosító Társaság saját közlönyében, 1914-től 1944-ig a Lendl Adolf alapította „A
Természet” című lapban, illetve ennek állandó mellékletében, 1956-tól 1965-ig az
„Élővilág”, majd 1966-tól 1974-ig a „Búvár”, a következő másfél évtizedben pedig
alkalmilag az „Állatvilág” hasábjain jelentek meg ilyen írások. Az újabb időkben 1990-től
1994-ig az újraindított „A természet”, 1994-től 1995-ig a „Süni és a Természet”, 1996-tól
2000-ig a „Természet”, 2000-től 2011-ig pedig a „Vadon” számolt be első kézből az
Állatkert aktuális híreiről (legújabban, 2014 óta a szintén újraindított „Állatvilág” egyik
rovata szolgál ilyen célokat).
Említést érdemelnek még az egyéb állatkerti kiadványok, cikkek és írások, továbbá a
múzeumi gyűjteményekben őrzött, eredetileg az Állatkertből származó példányok, illetve a
hozzájuk kapcsolódó leltári adatok is. A Magyar Természettudományi Múzeum
gyűjteménye különösen izgalmas ebből a szempontból, annál is inkább, mivel a
múzeumban épp a tavalyi évben izgalmas időszaki kiállítás volt látható, a Fővárosi Állatés Növénykert 150 éves jubileuma alkalmából. Ezen a tárlaton több ilyen példány is
bemutatásra került. Köztük néhány olyan állat maradványai is, amelyek az 1866-os
megnyitáskor, illetve az azt követő két-három évben voltak az Állatkert lakói.
A történeti adatok felhasználása
Az állatkerti állatgyűjtemények fenntartásának számos területét, funkciócsoportját
különböztethetjük meg. Ezek közé tartozik a gyűjteményi koncepció kidolgozása, az
állatok beszerzése és szállítása, az állatok elhelyezése, gondozása, takarmányozása,
környezetük gazdagítása, az állatállomány egészségvédelme és gyógyászata, valamint a
tenyésztésszervezés különböző kérdései is.
E területek közül több is akad, ahol a gyűjteményre vonatkozó történeti adatoknak
jelentősége lehet. A gyűjteményi koncepció megalkotásához, egyes gyűjtemény-fejlesztési
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irányok meghatározásához például jó látni a gyűjtemény összetételének a történeti
adatokból kirajzolódó alakulását. E tekintetben különösen érdekes Lendl Adolf nagyvonalú
gyűjteményi koncepciója (Lendl 1909), amelynek lényege az volt, hogy az élővilág
sokféleségét minél szélesebb keresztmetszetben kell bemutatni. Mivel a biodiverzitás, az
élővilág sokféleségének kérdése a szaktudomány művelőinek körében csak az 1970-es
években került az érdeklődés homlokterébe, túlzás nélkül állítható, hogy Lendl Adolf bő
fél évszázaddal megelőzte saját korát.
Ugyanez mondható el a háziállatok bemutatásáról, amelynek fontosságát az
egyetemes állatkerti szakmában ugyancsak az 1970-es években kezdték komolyabban
hangsúlyozni (vö. pl. Jewell 1976, Gewalt 1976), Lendl azonban ezt már a XX. század
elején is fontosnak tartotta.
Ugyancsak a gyűjteményi koncepció körébe tartozik az a kérdés, hogy pontosan mely
fajokat tartsuk az állatkertekben, és melyeket ne tartsuk. Ezzel kapcsolatban létezik egy
olyan téves megközelítés, hogy bizonyos fajok állatkerti körülmények között eleve nem
szaporíthatóak, ezért aztán próbálkozni sem érdemes velük. Az állatgyűjteményekre
vonatkozó történeti adatok azonban e tekintetben azzal a fontos tanulsággal szolgálnak,
hogy az idő előrehaladtával, az állatokról való gondoskodás fejlődése, illetve a rájuk
vonatkozó ismeretek gyarapodása nyomán egyre több olyan faj állatkerti szaporítása válik
lehetségessé, amelynél korábban nem volt mód ilyen eredményeket elérni. Magyarán, ha
egy állatfaj ma nem szaporodik állatkerti körülmények között, az legtöbbször nem a fajra
jellemző abszolút sajátosság, hanem egy adott időpontra vonatkozó állapot, amelyen
változtatni is lehet. Erre a fontos tanulságra e sorok írója már korábban is felhívta a
figyelmet (Hanga 2006a).
Az állatgyűjteményekre vonatkozó történeti adatok legfőbb haszna azonban a
tenyésztésszervezésben rejlik. Tenyésztésszervezés alatt a gazdasági haszonállatok
tenyésztésében jobbára az állattenyésztés ágazati irányításával összefüggő feladatokat
szoktak érteni. Az állatkerti állatgyűjtemények fenntartásában azonban olyan kérdéseket
sorolhatunk a tenyésztésszervezés feladatainak körébe, mint a tenyészcélok
meghatározását, az egyes állatok egyedi nyilvántartását és azonosítását, a tenyésztési és
párosítási tervek készítését és végrehajtását, illetve az állatkerti tenyészprogramokra
különösen jellemző kooperatív, azaz sok intézmény közös együttműködésén alapuló
fajgazdálkodást is.
Az állatkerti tenyésztésszervezésben, különösen, ha veszélyeztetett fajok
megőrzéséről van szó, központi szerepet játszik az adott állomány genetikai
sokféleségének megőrzése. A tenyésztési, párosítási terveket is ez alapján készítik, vagyis
lényegében kiszámolják, hogy a célok elérése érdekében melyik tenyészállatot melyikkel
kell összepárosítani. A számítások alapját olyan matematikai modellek képezik,
amelyekkel a populációk hosszú távú, akár száz generációnyi időre kiterjedő viselkedését
próbálják meg modellezni (vö. pl. Ballou & Foose 1996).
Tudjuk azonban, hogy bár a jó modellek elősegítik a sokváltozós rendszerek
működésének megértését, a modellel mindig érdemes összevetni a rendszer valós
viselkedését. Ebben persze vannak bizonyos objektív nehézségek, hiszen az állatkerti
állatgyűjteményekre vonatkozó törzskönyvi adatok nyilvántartása a legtöbb helyen csak az
utóbbi négy évtizedben kezdődött meg, ami egyes fajoknál mindössze néhány generációnyi
időnek felel meg. Az olyan állatkertek esetében viszont, mint amilyen a Fővárosi Állat- és
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Növénykert is, ahol az ilyen típusú adatok gyűjtése sokkal régebben kezdődött meg,
lényegesen jobb lehetőség kínálkozik a modell és a valóság összevetésére.
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Bakonyi hucul lólegelők cönológiai és természetvédelmi szempontú vizsgálata
Fehér Luca, Wichmann Barnabás
Szent István Egyetem Növénytani és Ökofiziológiai Intézet, Növénytani Tanszék, Gödöllő
wwbarna@yahoo.com

Az Öreg-Bakonyban, Bakonybél határában található Vánik-legelő botanikai,
természetvédelmi értékeit vizsgáltuk. A mintaterületeken a cönológiai felvételek a 2013-as
és 2014-es évben készültek, 2×2 m-es kvadrátokat alkalmazva, ahol a fajok borítása lett
megadva. A húszhektáros legelőterület mozaikos élőhely, ami a különböző legeltetés előtti
kezelésekből fakad, ezért nyolc mintaterületet különítettünk el. A mintaterületek
cönológiai adatait Borhidi-féle szociális magatartási formák és Simon természetvédelmi
értékkategóriái alapján elemeztük. A teljes adatstruktúra elemzéséhez főkomponens
elemzést (PCA) és detrendált korreszpondencia elemzést (DCA) alkalmaztunk.
Jellemeztük mind a 8 mintaterület vegetációját és részletesebben elemeztük a mindkét
évben legelőként alkalmazott részterületeket. Az eredmények alapján a különböző kezelés
és azt követő legeltetés során a kézi erővel és már 10 éve cserjeirtott területen
regenerálódott a gyep leginkább, és vált gyepgazdálkodási szempontból is értékessé. Az Vös mintaterületen 5 éve gépi erővel történt a cserjeirtás, de a gyep már szintén jól
regenerálódott. A két éve cserjeirtott (VI. mintaterület) vegetációja még nem
regenerálódott, sok a gyom és a zavarástűrő faj. Az I-es mintaterületen gépi kaszálást is
végeztek, emiatt is a gyep nagyon degradált.
***
Craniofacialis osteosarcoma és jelképes koponyalékelés együttes előfordulása az
Árpád-kori Magyarországról
Hajdu Tamás1, Schultz Michael2, Schmidt-Schultz Tyede H.2, Marcsik Antónia3,
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Az osteosarcoma a történeti korok népességeiben és napjainkban is a leggyakoribb
rosszindulatú, csontokat érintő elsődleges daganatos megbetegedésnek tekinthető.
Gyakorisága ugyanakkor más tumorok előfordulási arányával összevetve alacsony.
Előadásunkban egy – a ma Kunszentmártonhoz tartozó – Pusztapákán feltárt, a Kr. u. 1112. századból származó 40-50 éves nő (csontmaradványain megfigyelt elváltozások
részletes multidiszciplináris elemzésének eredményeit mutatjuk be. Paleopatológiai
vizsgálataink során makroszkópos, endoszkópos, radiológiai, fény- és pásztázó
elektronmikroszkópos elemzéseket végeztünk. A vizsgált nő arckoponyáján egy rendkívül
agresszív craniofacialis csontszaporulat alakult ki. A csonttumor jellegzetes
spiculumokból, csonttüskékből áll, amelyek együttesen egy jellegzetes, ún. „sunburst”
formációt hoztak létre. A tumor kiindulási helye a csontos szemüreg medialis falának
rostacsonti része volt, növekedésének köszönhetően periostealis reakciót, és súlyos
csontdestrukciót váltott ki. A csontelváltozás központi régiójában kiterjedt és súlyos
tumoros csontképződés jött létre. A fénymikroszkópos vizsgálatok eredményei alapján az
érintett területen három különböző minőségű, érettségi állapotú csontszövet mutatható ki.
A megfigyelt elváltozások alapján a legvalószínűbb diagnózisnak a craniofacialis
osteosarcoma tűnik.
A fenti, daganatos megbetegedésre utaló csontléziók mellett további
csontelváltozásokat is megfigyeltünk. Az endoszkópos elemzés során a homlokcsont belső
felszínén jellegzetes másodlagos felrakódásokat detektáltunk, amelyek a Hyperostosis
Frontalis Interna (Morgagni-Stewart-Morel-Moore szindróma) tüneteiként azonosíthatók.
A koponya hátsó részén, a bal falcsonton többszörös jelképes koponyalékelés nyomait is
detektáltuk. Az eset egy rendkívül ritka lehetőséget nyújt arra, hogy megvizsgáljuk, vajon
kimutatható-e összefüggés az egyes megbetegedések megjelenése és az elvégzett jelképes
trepanáció között, vagyis ez utóbbi sebészeti beavatkozást gyógyító szándékkal végezték-e
el.
A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NN-78696), a
Nemzeti Kiválóság Program (TÁMOP 4.2.4. A/1-11-1-2012-0001) Erdős Pál Fiatal
kutatói Ösztöndíja (A1-EPFK-14-0014), az ELTE TGT Multidiszciplináris Kutatási
pályázata, valamint a MTA Bolyai Kutatási Ösztöndíja segítségével valósult meg.

***
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Magas biológiai értékű tömegtakarmányt biztosító gyep kialakítása bakonycsernyei
ökológiai gazdálkodás keretei között: előzetes eredmények
Hajnáczki Sándor1, Illyés Eszter (†)2, Donkó Ádám2, Szabó Gábor3, Zimmermann
Zita1, 3, Penksza Károly1
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A parlagokon számos természetvédelmi szempontból nem kívánatos, özöngyom jellegű faj
találja meg az életfeltételeit, melyek esetenként káros hatással vannak egészségünkre is. A
problémára megoldást jelenthet a gyomos parlagterületek gyepesítéssel történő
rekonstrukciója. Az ehhez szükséges ideális keverék megalkotása érdekében 2012 tavaszán
gyepnövényzet-vizsgálatokba és gyepvetőmag fejlesztésbe kezdtünk Bakonycsernyén.
Három eltérő összetételű gyepvetőmag keveréket vizsgáltunk: egy hagyományos
pillangós-füves, egy komplett (pillangós-, fű- és gyógynövényfajokat egyaránt tartalmazó)
és egy pillangós-gyógynövényes keveréket. A magvetésre két módszert használtunk: az
első esetben nem történt előkészítés, a másodikban gépi kaszálás után talaj-előkészítés
(boronálás és hengerezés) előzte meg a vetést. Minden kezelésben, minden keverékben és
a kontroll kvadrátokban is rögzítettük a hajtásos növényfajok számát, valamint százalékos
borítási értékeit Braun-Blanquet (1964) módosított módszere alapján. A kezelések és a
keverékek pozitívan befolyásolták a kísérleti parcellák fajösszetételét. Az előkészített
parcellákban több gyepgazdálkodási szempontból fontos hasznos fajt és kevesebb gyomfajt
találtunk az előkészítés nélküliekhez viszonyítva, ami arra enged következtetni, hogy a
talaj-előkészítés növeli a vetett fajok megtelepedésének sikerességét. A gyomfajok
általában negatív megítélés alá esnek a gyepesítés során, azonban esetenként megjelenésük
pozitívan is értékelhető, hiszen a gyomok magas borítása megvédi a vetett füvek
csíranövényeit az erős napsugárzástól, és kiegyensúlyozottabb mikroklímát teremt
számukra. A száraz tavaszon vetett növények közül a pillangósok az elvetett keveréknek
megfelelő mértékben jelentek meg, a területen jelenlévő agresszív siskanád
(Calamagrostis epigeios) mellett is. Azok a pillangósok (pl. fehérhere), pázsitfű fajok és
gyógynövények, amelyek az első évben nem keltek ki, várakozásaink szerint a második
évtől már megjelennek. Azon a helyzeten, hogy az adott körülmények között a gyomok
abszolút borítottsága nem csökkent jelentősen, sőt, a kaszálás hatására a siska nádtippannal
borított terület nagysága kis mértékben növekedett is, a következő időszakban várhatóan
előbújó elvetett értékes gyepalkotók változtathatnak.

***
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Természetvédelmi kezelések hatása a dél-tiszántúli szikes gyepek vegetációjára
Héjja Péter1, Herczeg Edina1, Szabó Gábor2, Zimmermann Zita1,2*, Tasi Julianna3,
Halász András3, Bajnok Márta3, Nagy Anita1, Wichmann Barnabás1, Penksza Károly1
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A Dél-Tiszántúlon szikes gyepek cönológiai vizsgálatait végeztük el. A felvételeket 2×2
m-es kvadrátokat alkalmazva és a fajok borítási értékét adva meg készítettük. A
természetvédelmi kategóriák és a fajok életforma kategóriái alapján is értékeltük a
területeket.
A felvételek rendszerint felvételi helytől függetlenül kerültek egy csoportba.
Meghatározó szerepe a domináns fajoknak, elsősorban a pázsitfüveknek volt. Így az
elkülönülő blokkok között az ürmös puszták (Artemisio-Festucetum pseudovinae)
felvételei csoportosulnak leginkább.
A természetvédelmi kezelések eredményei során a vegetáció egységekben sikerült
kimutatni, hogy a legeltetésnek és a kaszálásnak a vegetációra nézve eltérő hatásai vannak.
Az intenzív taposási nyomás hatására a gyepterületek fajgazdagsága csökkent, és a
legeltetés hiánya következtében a szikes gyepekben felszaporodtak a degradációra utaló
fajok
A Pignatti-féle életformákat alkalmaztam hazai legelők vizsgálatára és elemzésére,
egyben azt is sikerült kimutatni, hogy kiváló indikátor érték a legeltetés elemzésére. Az
intenzívebb legeltetés hatására a kúszó szárú fajok kerültek előtérbe. Az egyéves fajok
mennyisége szintén felszaporodott. Az évelő gyepes fajok előfordulása a legeltetési
intenzitás csökkenésével nőtt.
Az ürmös puszták (Artemisio-Festucetum pseudovinae) mintaterületei, ezen belül is a
juhlegelők voltak a legértékesebbek. A bivalyokkal végzett legeltetés során is magas
értékek adódtak, jelentősebbek, mint a marhákkal végzett legeltetésnél. A különböző
állatokkal történő legeltetés során az azonos vegetáció típusban is eltérések mutatkoztak,
ami azt jelzi, hogy az élőhelyek mozaikos kialakításában ezeknek fontos szerepe van.

***
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A XVII. kerületi lápréten végzett természetvédelmi kezelés hatása a vegetációra
Járdi Ildikó1, Penksza Károly1, Bajor Zoltán1, Asztalos Júlia2, Molnár József3
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Vizsgálatunk a XVII. kerület, Rákos-patak mente a Határmalom és a Csékút utca közötti,
országos jelentőségű védett területén történt természetvédelmi kezelések növényzetre
gyakorolt hatásaival foglalkozik. A dolgozat bemutatja a területek mai arculatát és
következtetéseket von le a kezelések hatásáról és a területek jelenlegi állapotáról,
fajgazdagságáról.
Fő célunk, hogy biztosítsuk az adott lápréten élő védett fajokat fennmaradását, illetve
növeljük a területek diverzitását. A területen több kezelés is történt 2007 és 2016 közötti
években.
A mintaterületeken 3 db transzekt mentén Braun-Blanquet-féle cönológiai
felvételezést végeztünk, a fajok %-os borítását megadva. A 2012-es és a 2016-os években
történt cönológiai felvételek adatait vetettük össze és a természetvédelmi szempontból
fontos ökológiai mutatószámok segítségével elemeztük.
Kezelések hatására a mezofróf termőhelyek növényi borítása növekedett, míg a
szubmezotróf termőhelyek növényi borítása lecsökkent a 2016-os évre. A félárnyékfélnapfény növények aránya növekedett, továbbá napfénynövények aránya csökkent a
későbbi évekre. A beavatkozás hatására a nedvességjelző és a változó vízállású elviselő
növények borítási aránya növekedett, ezzel szemben a talajvizet jelző növények aránya
lecsökkent. A természetes kompetítor fajok aránya csökkent a két vizsgálati évet
összehasonlítva, a természetes zavarástűrő, generalista, ruderális kompetítorok aránya
növekedett az élőhelyen. A fajok természetvédelmi értékkategóriái alapján megállapítható,
hogy a területen a társulásalkotó és kísérő fajok aránya növekedett, míg a gyomfajok
teljesen eltűntek a vegetációból, a zavarástűrő növényfajok az egyik transzekt kivételével
csökkenést mutattak.
Eredményeink adatokat szolgáltatnak, illetve segítséget nyújtanak a lehető
legmegfelelőbb kezelési változat kiválasztásában a vizsgált lápréten.

***
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A növényzet változásainak vizsgálata a viszlói fás legelőn (2011-2016)
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A fás legelők részei természeti és kulturális örökségünknek. Hazánk potenciálisan
erdőborítású területein – mint az Északi-középhegységben található Viszló esetében is – a
fás legelők féltermészetes, emberi hatásra kialakult élőhelyek, amelyek a gazdálkodás
megváltozásának és felhagyásuk következtében eltűnő területhasználatok. Munkánk célja a
korábban legeltetett, ma kaszálással kezelt viszlói fás legelő növényzetében az elmúlt 5
évben bekövetkezett változások vizsgálata.
Céljaink eléréséhez 2011 és 2016 júliusában kvadrát módszerrel megismételt
felméréssel gyűjtött adatokat vetettünk össze a növényzet természetvédelmi
értékkategóriák szerinti megoszlásának, multivariációs analízisének és a leggyakrabban
használt diverzitásértékeinek alakulása alapján.
Eredményeink alapján kijelenthetjük, hogy a viszlói fás legelő továbbra is fontos
értékeket képvisel, mindazonáltal a legeltetés felhagyásának következményeként a
természetes szukcessziós folyamat előrehaladt. A fás legelő képét ugyan a kaszálás és
cserjeirtás fenntartja, de a növényzet összetétele szükségszerűen megváltozott. A terület
fás legelő és cserjés területei habitusukat tekintve relatíve állandóak, mindazonáltal
növényzetük összetétele, ha alig is, de változott, míg a fátlan részek növényzete a fás
legelő habitusú területrészek növényzeti összetételének irányába mozdult el. Az erdősült
területrészen történt véghasználat alapvetően változtatta meg a növényzet viszonyait,
felhívva ezáltal a figyelmet a körültekintő gazdálkodás szükségességére. A növényi
sokféleség tekintetében minimális növekedés tapasztalható, amely felfogható a természet,
felhagyásra adott válaszaként – mivel emberi hatásra létrejött élőhely, amelyet a
gazdálkodás tart fenn, a felhagyás, mint bolygatás értelmezhető. Kutató Kari Kiválósági
Támogatás – Research Centre of Excellence – 1476-4/2016/FEKUT.

***
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Egy 10-11. századi koponyatrauma diagnózisa CT-felvételek segítségével
Király Kitty1, Zádori Péter2, Paja László1, Pálfi György1, Molnár Erika1, Bereczki
Zsolt1
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A Hódmezővásárhely-Nagysziget 10-11. századi temetőt Hódmezővásárhely határában,
Nagysziget határrészen, Misán Imre tanyája mögött elhelyezkedő katonai gyakorlótéren
fedezték fel 1957-ben (Kovács 1979). A leletmentő feltárást Gazdapusztai Gyula vezette, a
honvédség segítségével 1957-től 1959-ig. A második szakaszban a teljes temetőt feltárták
Révész László és B. Nagy Katalin vezetésével. A 135 sírhelyből 131 egyén maradványai
kerültek elő (Bereczki 2004). Az első tizenöt vázról Farkas Gyula és munkatársai
készítettek antropológiai leírást 1969-ben (Farkas és mtsi. 1969). A későbbiekben az
antropológiai vizsgálat eredményeit Bereczki és Marcsik publikálták Bereczki és mtsai
2003, 2007, Bereczki 2004, 2005, Bereczki–Marcsik 2005). A feltárt leletek között két
sebészileg trepanált egyén maradványa is előkerült. Az legutóbbi antropológiai adatgyűjtés
során elsősorban sztenderd makromorfológiai vizsgálatot végeztünk, emellett egyes
esetekben CT és röntgenfelvételek is készültek a pontosabb diagnózisok felállításának
érdekében.
A 76. sírszámú adultus férfi posztmortálisan torzult koponyájának jobb falcsontján
egy 6 cm átmérőjű, kör alakú nyílás található, mely a halántékcsont pikkelyrésze felé
szabálytalan lefutású csonthiánnyal folytatódik (Bereczki és mtsai 2003, Bereczki 2004,
2005, Bereczki–Marcsik 2005, Bereczki és mtsai 2007). A szabálytalan peremek mentén
megfigyelhető a rövid túlélés folyamán beindult gyógyulási folyamatok nyoma, más
régiókban pedig finom pengétől származó karcolt-vésett vonalakat lehet látni. Korábban
ezt a nyílást súrló kardvágásból származó sérülés sebészi kezeléseként írták le (Bereczki és
mtsai 2003, Bereczki 2004, 2005, Bereczki–Marcsik 2005, Bereczki és mtsai 2007). A CTfelvételek alapján készült virtuális 3D rekonstrukción jól látható, hogy a korábbi
interpretációkkal szemben a kerekded nyílás formája közel sem olyan szabályos körforma,
amelyet egy súrló kardvágás esetén el lehetne várni. Az átvágott szivacsos állomány és a
belső kortikális állomány megmaradt felületei pedig nem egy síkba esnek. A
rekonstrukción látható jellegek inkább azt valószínűsítik, hogy a kerekded forma is sebészi
beavatkozás eredménye, és az eredeti trauma nyomait pedig nem lehet egyértelműen
megfigyelni.
A Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj által támogatott kutatás a TÁMOP
4.2.4.A/1-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói,
illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos
program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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Összehasonlító vizsgálatok Dunaújváros környéki rekultivált és természetes
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A 2015-ben bezárt hulladéklerakót és az annak közvetlen szomszédságában lévő
természetes löszgyepet négy mintaterületre osztottuk fel: I: természetes löszgyep (kontroll
terület), II: 5 éve rekultivált terület, melyet fűmagkeverékkel felülvetettek, III: 5 éve
rekultivált terület, mely spontán gyepesedett be, IV: 3 éve felhagyott terület, mely
rekultiválásra vár, spontán gyepesedik.
A felvételek alapján a fajösszetétele szerint is az I-es mintaterület kvadrátjai válnak el
leginkább és mutattak természetes állapotot. Itt található a legtöbb növényfaj. Ezen belül a
védett fajok is csak itt fordulnak elő. A területre jellemző az erős cserjésedés, ami az
eredeti gyepek területeit visszaszorítja. A természetvédelmi értékelések alapján is az I-es
(természetes gyep) válik el szintén jelentősen a többi mintaterülettől. Itt a legnagyobb a
természetes állományalkotók jelenléte. A gyomok mennyisége a másik három területen
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lesz jelentős. Leginkább a fiatal spontán gyepesedő területen. A természetes zavarástűrők
száma is ezekben a mintaterületi kvadrátokban lesz jelentős.
A természetvédelmi és ökológiai mutatók alapján, valamint az életforma elemzések
alapján is megállapítható, hogy a rekultivált területek közül a vetett gyep legalkalmasabb a
összefüggő gyep kialakítására.

***
Természetvédelmi kezelések hatása mátrai kaszálókon és legelőkön
Pápay Gergely, Penksza Károly, Házi Judit, Wichmann Barnabás
Szent István Egyetem Növénytani és Ökofiziológiai Intézet, Növénytani Tanszék, Gödöllő
geri.papay@gmail.com

A Mátra természetes zonális vegetációtípusai a bükkösök és a tölgyesek. E
vegetációtípusokat az ember az elmúlt évszázadokban jelentősen megváltoztatta, helyükön
kaszálókat, legelőket alakított ki, amelyeket a folyamatos gazdálkodás az 1990-es évek
gazdasági és társadalmi változásaiig fent is tartott. E rendkívül fajgazdag élőhelyeken
ekkor megindultak a szukcessziós folyamatok, a cserjésedés, amely elsősorban nem
őshonos, hanem tájidegen, inváziós fásszárúak elterjedését jelentette. A vizsgált
területeken a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 2010-ben végzett gyepkezelési
munkálatokat, főként cserjeirtást, a KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0007 jelű „Rétek, gyepek,
(Fás)legelők helyreállítása és kezelése a BNPI Működési területén” nevű pályázat
keretében.
Célunk elsősorban a vegetáció feltárása és elemzése, a természetvédelmi kezelések
hatásának nyomon követése, valamint a természetes regeneráció folyamatának vizsgálata
volt. Ehhez három helyszínen végeztünk vizsgálatokat 2012 és 2015 között: a kaszálással
hasznosított Sár-hegyi és Fallóskút melletti, valamint a rackával és borzderes marhával
legeltetett Parádóhuta melletti gyepeken. A felvételeket Braun-Blanquet (1964) módosított
módszerét alkalmazva, a fajok borítási értékét megadva végeztük el.
A fallóskúti területeken a vizsgálati időszakban a gyep kialakulása látványos
eredményeket mutatott rövid idő alatt. A természetvédelmi értékelések alapján is
értékesebb, természet-közelibb fajok jelentek meg. A kaszálás itt sem valósult meg, de a
gyepet a vad intenzíven legelte, ami a cserjék visszaszorításában nagy szerepet játszott,
valamint a gyepgazdálkodási szempontból értékes pázsitfű fajok mozaikos megjelenését és
felszaporodását eredményezte.
A sár-hegyi mintaterületek eredményei (2. ábra) szerint a vizsgált időszakban a
kezelések elmaradása jelentős változásokat hozott. Megindult a cserjésedés,
nagymértékben elterjedtek a potenciális belső invazív fajok, mint pl. a siska nádtippan
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(Calamagrostis epigeios). Tehát a magára hagyott területek természetvédelmi kezelés
hiányában újra átalakulnak, a fajdiverzitási értékeik is csökkennek, értéktelenebbé válnak.
A parádóhutai gyepeken a kezelés hiánya a biodiverzitás csökkenéséhez vezetett (I2015, II-2015a). A 2013 óta folyamatos legeltetés azonban éppen ellenkező hatást váltott
ki (II-2015b, IV-2015a IV-2015b). A III. mintaterületen szintén nem történt kezelés 2013
után, azonban a vad intenzív legelése mégis nagymértékben növelte a biodiverzitást.
A kutatást „A fenntartható természetvédelem megalapozása magyarországi NATURA
2000 területeken” (Svájci-Magyar Együttműködési Program, Végrehajtási Megállapodás
száma: SH/4/8) projekt támogatta.

***
Cönológiai és természetvédelmi vizsgálatok a Kiskunsági Nemzeti Park Kelemenszéki magyar szürke szarvasmarha és házi bivaly legelőin
Péter Norbert1, Nagy Anita1, S.-Falusi Eszter1, Wichmann Barnabás1, Penksza
Károly1
1

Szent István Egyetem MKK, Növénytani és Ökofiziológiai Intézet, Növénytani Tanszék, Gödöllő

2

MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót

peter.norbert@gmail.com

A Kiskunsági Nemzeti Park területén található Kelemen-széken végeztünk cönológiai
vizsgálatot 2014 és 2015 júniusában. A elvégzett vizsgálatok során összesen 90 kvadrát
vizsgálatára került sor magyar házi bivallyal és magyar szürke szarvasmarhával vegyesen,
valamint csak magyar házi bivallyal legeltetett, és nem legeltetett (elkerített, kontroll)
területeken. A sziken és löszön kialakult vizsgálat társulások a következők voltak: Achilleo
setaceae-Festucetum pseudovinae, Salvio nemorosae-Festucetum rupicolae és
Puccinellietum limosae.
A vizsgált vegetáció típusokat a Borhidi-féle relatív növényökológiai mutatók
(Borhidi 1995) közül az NB (nitrogén igény relatív értékszámai) és a WB (relatív talajvízill. talajnedvesség indikátor számai) alapján értékeltük. A természetvédelmi
értékkategóriák (TVK) megoszlását Simon (2000) szerint, a szociális magatartástípusok
(SZMT) alapján elvégzett értékelést pedig Borhidi (1995) alapján végeztük. Az adatok
értékelésekor klaszteranalízist és detrendáltkorreszpondencia elemzést (DCA)
alkalmaztunk.
A kitűzött cél volt a vizsgált területek vegetációjának összehasonlítása, hogy a
legeltetés, illetve felhagyásának hogyan hat a gyep fajösszetételére. A legeltetés
megváltoztatja-e és milyen módon a vizsgált vegetáció típusok természetességét.
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A vizsgálatok során megállapítható, hogy a legeltetés bivalyokkal és szürke
szarvasmarhákkal együttesen legeltetett lösz és szikes gyepek fajösszetétele jelentősen
eltért a kontroll, nem legeltetett (kontroll) mintaterületek kvadrátjaihoz képest. A gyepek
természetességi állapota is kedvezőbb volt. A sziki legelő kvadrátjai a marhákkal és
bivalyokkal együttesen legeltetett és a csak bivalyokkal legeltetett nem különültek el,
hasonló fajösszetételt mutattak. A löszgyepi felvételek esetében viszont a bivalyokkal
legeltetett gyep jelentősen eltért. A mézpázsitos vegetáció típusban a legeltetés viszont
fajszegényedést okozott, a különben sem jelentős fajgazdagságot mutató vegetáció
szegényebbé vált. természetvédelmi szempontból is leromlást mutatkozott, a gyom jellegű
fajok aránya nőtt meg. Kutató Kari Kiválósági Támogatás – Research Centre of
Excellence – 1476-4/2016/FEKUT.

***
Új Tau-aggregációgátlószer csökkenti a motoros funkciók károsodását Drosophila
melanogaster taupátia modellben
Rubics András1, Kárpáti Manuéla1,2, Juhász Gábor2, Tóth Gergely1,3
1
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MTA-TTK-NAP B – Neurodegeneratív Betegségek Gyógyszerkutatócsoport, Szerves Kémiai Intézet, Magyar Tudományos
Akadémia Természettudományi Kutatóközpont, Budapest
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rubicsandras@gmail.com

Alzheimer-kórban és más, taupátiáknak nevezett neurodegeneratív betegségekben jellemző
az emberi agyban a mikrotubulus-kötő Tau fehérje aggregációja. Munkatársaink által
újonnan felfedezett Tau-kötő vegyületek in vitro és N2a sejteken végzett kísérletekben
sikeresen gátolták a fehérje aggregációját (Pickhard et. al. Current Alzheimers Research,
2015, 12, 814). Kísérleteink során a teljes hosszúságú, vad típusú (2N4R izoformájú)
humán Tau fehérjét túltermeltettük egy Drosophila melanogaster, azaz ecetmuslica modell
motoros idegsejtjeiben, majd ezen in vivo modellállatok mozgási képességeit vizsgáltuk.
Eredményeink azt mutatják, hogy az emberi Tau 2N4R izoformájának túltermelése
károsítja a motoros funkciókat tíz és huszonnyolc napos muslicákban. Egy Tau-kötő
vegyület hatására szignifikáns javulást tapasztaltunk az állatok mozgási képességeiben,
szemben a kezeletlen muslicákkal, tehát a vegyület eredményesen megvédte az állatokat a
humán Tau túltermelés okozta károsodástól.

***
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Erdészeti kezelés és degradáltság összefüggése egy ártéri tölgyerdő példáján

Selmeci Marianna1, S.-Falusi Eszter1, Saláta Dénes2
Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Növénytani és Ökofiziológiai Intézet, Növénytani
Tanszék, 2100 Gödöllő Páter K. u. 1.
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Gödöllő Páter K. u. 1.
2

selneczi.marianna@gmail.com

A korábbi időszakok folyamatainak megértéséhez minél részletesebb információkra van
szükség a területhasználat és az erdőgazdálkodás változásának vonatkozásában, mivel ezek
hatása a legjelentősebb a természetes vegetációra. Ebből kifolyólag fontosak a hosszú távú
kutatások, melyekkel felfedhető a változás pontos mértéke, különböző szinteken, ahol a
korábbi állapotok viszonyítási pontként szolgálnak a jelenlegi állapotok, tervek
értékeléséhez és a jövőbeli folyamatok predikciójához. A kutatási terület – a lébényi
Tölgy-erdő – a Hanság keleti peremén található. A történeti térképek alapján (1784-1944)
kiterjedése (110 ha) nem változott. Az írásos források alapján jelentős változások az ártéri
erdőben az 1952-es év után kezdődtek meg, a ‘70-es éveket követően a gazdasági érdek
lépett előtérbe az erdőgazdálkodásban is, de szerencsére 1999-ben Natura 2000 hálózat
részeként oltalmat kapott az erdő, mint veszélyeztetett keményfás ligeterdő (91F0). A
korábbi erdőgazdálkodás növényzetre gyakorolt hatásának követéséhez 4 bolygatottsági
kategóriába csoportosítottuk az egyes erdőrészleteket a rendelkezésre álló archív
erdőgazdálkodási tervek alapján (1968-2000), kiegészítve terepi adatokkal és az adott
időszakra vonatkozó légifotók adataival. A cönológiai felvételek 30 homogén kezelési
egységben készültek (6-6 kvadrát/A-B-C vegetációs szint/egység). A növényzet
diverzitásának hierarchikus klaszteranalízise alapján a már korábban tarvágással kezelt
erdőrészletek elkülönültek, a részleges felújítás során pedig idegenhonos fajok terjedtek el.
A jövőben folyamatos erdőborítást megtartó erdőgazdálkodási módokra van szükség, hogy
eleget tehessünk a fenntartható védelemnek és a megfelelő kezelésnek, melyek a
természetes élőhelyek fenntartásához legnagyobb mértékben járulnak hozzá. Kutató Kari
Kiválósági Támogatás – Research Centre of Excellence – 1476-4/2016/FEKUT.

***
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Kecskelegelők botanikai vizsgálatai és értékelése
Stilling Ferenc1, Penksza Károly1, Marks Ibadzade1, Pajor Ferenc2, Tasi Julianna2,
Halász András2, Bajnok Márta2, Póti Péter2, Hajnáczki Sándor1
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A vizsgálat során kecskelegelőket Kaposdadán és Kaposszerdahelyen, illetve felülvettet
kecskelegelőt Bakonycsenyén vizsgáltam.
Az adatok értékelése során azokat a relatívökológiai adatokat vettem figyelembe,
amik az élőhelyekre, vegetáció típusokra vonatkozóan a természetességi állapot
figyelembevételével, másrészt pedig az előforduló fajok relatív ökológiai mutatói alapján
történt.
A vizsgált területeket a Borhidi-féle relatív növényökológiai mutatók (Borhidi 1995)
közül az NB (nitrogén igény relatív értékszámai) és a WB (relatív talajvíz- ill.
talajnedvesség indikátor számai) alapján értékeltük. A természetvédelmi értékkategóriák
(TVK) megoszlását Simon (2000) szerint, a szociális magatartástípusok (SZMT) alapján
elvégzett értékelést pedig Borhidi (1995) alapján végeztük. Ezen kívül a fajok életformái
alapján életforma spektrumokat is elemeztem. Az adatok értékelésekor klaszteranalízist és
DCA analízist végeztem.
A legelőként alkalmazott területek vegetációja között a természeteshez közeli gyepek
közül csak a lejtő jobban igénybevett kaposdadai adatok kerültek a kaposszerdahelyi
felhagyott szántókon kialakított gyepekhez közel. A területek fajainak relatív ökológiai
értékei alapján a természeteshez leginkább közel a kaposdadai lejtős területek, ezek közül
is inkább a legelő alsó harmadába kialakított legelők állnak. A kaposszerdahelyi felvételek
során az 5 éve legelőként alkalmazott gyep vegetációja közelít a természet közelihez, tehát
a kecskékkel történő legeltetés ezt nem gátolja, hanem inkább elősegítette.
A felülvettet gyepterület eredményei alapján elmondható, hogy az aszályos időjárás
ellenére kísérletünk első éve is hozott értékelhető eredményeket. A száraz tavaszon vetett
növények közül a pillangósok arányaikban az elvárható mértékben jelentek meg, a
területen jelenlévő agresszív siskanád (Calamagrostis epigeios) mellett is. Kutató Kari
Kiválósági Támogatás – Research Centre of Excellence – 1476-4/2016/FEKUT.

***
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Hogyan járul hozzá a magyar földikutya egy fokozottan védett gyep diverzitásának a
fennmaradásához? - A bolygatási rezsim téridőbeli mintázatának hosszú távú
vizsgálata
Szabó Gábor1, Zimmermann Zita1,2, Csete Sándor4, Kun Róbert2, Szentes Szilárd5,
Virágh Klára1, Csathó András István3, Házi Judit2, Bartha Sándor1
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A Körös-Maros Nemzeti Park területén található battonya-tompapusztai löszgyep hazánk
egyik nagy kiterjedésű, kiemelkedő florisztikai értékeknek otthont adó, ősi állapotban
megmaradt löszpusztarét-fragmentuma. Fajgazdagságának fenntartása hosszú időn
keresztül a területen folyó extenzív legeltetésnek köszönhető, amely azonban az 1960-as
évek végén megszűnt, azóta a területet évi egyszeri kaszálással kezelik. A gyep
fajgazdagságának fenntartásához szükség van a legelő állatok okozta − mikroléptékben
jelentkező − bolygatásokra is, amelyek hatására a társuláson belül változatos
mikroélőhelyek keletkeznek (pl. apró lékek és változatosan strukturált vertikális
gyepszerkezet), melyek sokféle faj számára nyújtanak életteret.
A legelő nagytestű állatok eltűnésével párhuzamosan a területen elszaporodott a
fokozottan védett magyar földikutya (Nannospalax hungaricus). Kutatásunk célja a
földikutya jelenlétének a növényfajok együttélési mintázataira és a növényzet diverzitására
gyakorolt hatásának vizsgálata volt. Fő kérdésünk arra irányult, hogy a földikutya túrásai
nyomán keletkező mikroélőhelyek helyettesíthetik-e a korábbi bolygatási rezsimet. A gyep
állapotának monitorozására mikrocönológiai transzekt mintavételt alkalmaztunk. A
standard mintavétel 5×5 cm-es érintkező mikrokvadrátokból álló, 52 m hosszú,
önmagukba záródó, téglalap alakú (20×6 m) transzekt segítségével történt. A mintavételt
2011 óta évente egy alkalommal, május közepén végezzük.
Jelen eredményeink a 2011-2014 között gyűjtött adatokon alapulnak. Az alapadatokat
mozgóablakos módszerrel vizsgáltuk, az így nyert adatokból minden mozgóablakban
meghatároztuk a Simpson-diverzitást, és kiszámoltuk az adott ablak és a referenciaadatok
közötti cönológiai hasonlóságot a Bray–Curtis-index alapján. Vizsgálatunk újdonsága,
hogy részletes adatokat nyertünk a kisemlősbolygatás térbeli mintázatáról és a túrások,
illetve a nyomukban keletkező speciális mikroélőhelyek, illetve speciális növényzeti
mikroállapotok időbeli változásairól. Eredményeink szerint a földikutyák túrásai a
monitorozott terület jelentős részét (42%-át) érintették. A bolygatott területrészlet
elhelyezkedése és teljes kiterjedése a 4 év során alig változott, de ezen belül finomabb
térléptékben változatos volt a bolygatás erőssége és dinamikája. A négy év viszonylatában
a vizsgált gyeprészlet 15%-a folyamatosan bolygatottnak tekinthető, míg 27% a vizsgálat
végére regenerálódott. Eredményeik alapján kijelenthető, hogy a kaszálás mellett a
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földikutyák bolygatásai jelentősen hozzájárulnak a gyep természetes regenerációs
dinamikájának fennmaradásához és az értékes gyepállomány természetességének
megőrzéséhez. A kutatást az OTKA K 105608 pályázat támogatta.

***
Ázsiai eredetű méz kimutatása DNS-diagnosztikával
Szepesi Kinga1,2, Frank Krisztián1, Heltai Botond1,3, Fehér Péter1, Barta Endre1,
Stéger Viktor1, Kolics Balázs4
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A mézelő méh igen jelentős gazdasági szempontból, egyrészt a növények beporzásában
betöltött szerepe, másrészt pedig az előállított termékeket (pl. méz, viasz, méhpempő,
propolisz) széles körű felhasználása miatt. Magyarország Európa vezető méztermelő
országai közé tartozik; megközelítőleg húszezer méhész dolgozik a több mint egymillió
bejegyzett méhcsaláddal.
A méz, rengeteg jótékony hatása miatt, igen értékes élelmiszer, ezért hamisítása is
előfordul. A méz legfontosabb összetevői különböző cukrok, savak, ásványi anyagok és
nyomelemek; melyeken kívül nitrogéntartalmú és fenolos vegyületeket, cukorbomlástermékeket (HMF) és vizet is tartalmaz. A mézhamisítás több módja ismert; a
legelterjedtebb a kukorica- és invertszirup hozzáadása a már elkészült termékhez.
Az EU direktívának megfelelően, kizárólag azon termékek nevezhetők méznek,
amelyek az Apis mellifera fajtól származnak, ám a standard kódex mézre vonatkozó
szakasza szerint bármilyen méh által gyűjtött nektárból előállított termék lehet méz. Ez
alapján az ázsiai méh (Apis cerana) mézének európai méhtől származó mézhez keverése is
hamisításnak számít.
Célunk ázsiai méh eredetű mézek DNS-diagnosztikával történő kimutatására alkalmas
módszertan kidolgozása. Kutatásunk alapja a hazai méhek genomszekvenciájának
meghatározása és feldolgozása volt.
Összesen 51 teljes méhgenom, öt saját szekvenálás és 46 nyilvános szekvenálási
projekt szekvenciáit használtuk szekvencia-specifikus különbségek keresésére Apis
mellifera és Apis cerana fajokban. Így több tízezer genomi különbséget azonosítottunk a
krajnai méh (Apis mellifera carnica) és az ázsiai méh (Apis cerana) között. A szekvenciakülönbségek közül első körben a mitokondriális szekvenciákban talált inszerciók és
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deléciók környezetére terveztünk real-time PCR alapú módszert az ázsiai eredetű
összetevők kimutatására.

***
A Rosa canina, R. agrestis és hibridjük összehasonlító morfometriai elemzése
Teski Anna1, Kerényi-Nagy Viktor1*, Penksza Károly1, Penksza Péter2, Wichmann
Barnabás3
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A rózsák taxonómiája igen összetett és problematikus, még a szekció- és fajkoncepció igen
változatos. A Rosa canina L. és R. agrestis SAVI fajokat vagy a canina-meiózis, az 5–7
levélke és a pollenszerkezet alapján tágan értelmezett Caninae DC. em. CHRIST. szekcióba
sorolják (ZIELIŃSKI 1985, POPEK 1996) vagy olyan morfológiai bélyegek, mint a levélkék
mirigyezettsége, szőrözöttsége, tüskézete alapján a szűken értelmezetett Sect. Caninae DC.
és Sect. Rubiginosae DC. seregekre bontva (DE CANDOLLE 1825, BORBÁS 1880,
KERÉNYI-NAGY 2012) taglalják. Ez utóbbi rendszerezést bizonyos mértékig
megerősítették genetikai vizsgálatok is (PFEIFFER et al. 2009). A rendszertani kérdések
tisztázására a morfometriai elemzések számos esetében adtak választ (BRADSHAW 1971;
CHRISTENSEN 1983, 1984; DICKINSON – PHIPSS 1985; BARTHA – RAISZ 2002; FERENCZY –
KERÉNYI-NAGY 2009; SZTUPÁK 2013).
A Sect. Caninae és Sect. Rubiginosae két markánsan eltérő és könnyen felismerhető
csoport ugyan, de ismertek különböző rangon kezelt, hibrid eredetű taxonjaik is (R.
schulzei (R. KELLER) KLÁŠT., R. andegavensis BAST., R. nitidula BESSER, R. blondaeana
RIP., R. obtusifolia DESV.).
A hibridizációs vonalak, a feltételezett és valós szülők tisztázására kezdtük el a
morfometriai elemzéseket, elsőként a R. canina, R. agrestis, valamint hibridjük, a R.
×belgradensis PANČ. taxonok vizsgálatát 9 morfológiai bélyeg (pálhalevél hossza,
levélnyél hossza, levélkék széle, mirigyezettsége, hossza és szélessége, kocsány hossza,
áltermés hossza és szélessége) összehasonlításával.
Az elemzést ANOVA program segítségével TukeyHSD tesztet és DCA elemzést
végeztünk. A korreláció eredményeképp kimutatható volt, hogy a hibrid taxon esetében
heterózishatás érvényesül, míg a varianciaanalízis alapján elmondható, hogy a két faj
között sokkal jelentősebb a hibridizáció.
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Földalatti ökoszisztéma-mérnök fajok szerepe a gyepek fenntartásában
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Munkánkban a földalatti életmódot folytató kisemlősök tevékenységének hatását
elemezzük a vegetációra, felhasználva több taxon vizsgálata kapcsán különböző
vegetációtípusokban és klímaövezetben kapott eredményeket.
Az ökoszisztéma-mérnök fajok jellegzetessége, amellett, hogy befolyásolják az
élőhelyük biotikus és abiotikus viszonyait, új élőhelyeket is létrehoznak. Ezen fajok közé
tartoznak a földalatti életmódot folytató rágcsálók is, amelyek, mivel szinte az egész
világon előfordulnak (kivéve Ausztráliát és az Antartktiszt), jelentős szerepet játszanak a
különböző ökoszisztémák működésében. A növényevő, földalatti járatokat készítő
rágcsálók hatással vannak a növényi diverzitásra és a dominancia-viszonyokra, a
társulások fajkompozíciójára, valamint a biomassza mennyiségére. Az eddigi eredmények
alapján a földalatti rágcsálók tevékenysége a legtöbb esetben növelte a növényzet
diverzitását, valamint csökkentette a biomassza mennyiségét. A fajkompozíció azonban
minden esetben megváltozott.
Az irodalmi adatok mellett saját kutatási eredmények is helyet kapnak. A battonyatompapusztai löszgyepben a földikutyák túrásai által okozott zavarás vizsgálatára 50x50
cm-es kvadrátokat jelöltünk ki, 12 db-ot a túrásokra helyezve, 12 db-ot pedig kontrollként
a nem túrt gyepfoltokba. A kvadrátokban a fajok %-os borítását rögzítettük, az adatokat a
Shannon-diverzitás index és egyenletesség segítségével vizsgáltuk. A túrt és nem túrt
kvadrátok közötti különbségeket egyutas ANOVA-val elemeztük. Eredményeink alapján
nem találtunk eltérést a kvadrátok fajszámában, összborításában és diverzitásában sem. A
vizsgált kvadrátok fajösszetételében azonban eltérés mutatkozott: a pillangósok és egyes
egyéb kétszikű fajok (pl. Theucrium chamaedrys, Galium verum, Fragaria viridis) a
túrásokon, a fűfajok pedig a kontrollkvadrátokban jelentek meg nagyobb arányban.
A kutatást az OTKA K 105608 pályázat támogatta.
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