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Előszó
Tisztelt Olvasó!
A kötet, amelyet kezében tart (vagy a kor kihívásainak megfelelően az interneten olvas) a Nyugat-magyarországi Egyetem
Erdőmérnöki Kara, a Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola és a Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola „DOKTORANDUSZOK TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJA AZ ERDŐMÉRNÖKI KARON”
rendezvényének összefoglaló kiadványa.
A 2011. április 13-án lezajlott, nagy sikerű tudományos konferenciánknak a Kar Erzsébet kerti oktatási tömbjének nagyelőadói adtak otthont.
A tudományos tanácskozás lehetőséget biztosított az Erdőmérnöki Karon működő doktori iskolák PhD hallgatói számára
szakmai-tudományos munkájuk, eredményeik bemutatására, egymás kutatási területének megismerésére, további szakmai kapcsolatok kialakítására.
A konferencia megnyitóján védnökeink, Prof. Dr. NÁHLIK ANDRÁS az Erdőmérnöki Kar dékánja, Prof. Dr. MÁTYÁS CSABA a Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola vezetője, az MTA rendes tagja, Prof. Dr. FARAGÓ SÁNDOR a Roth
Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola vezetője, a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora, köszöntötték a konferencia résztvevőit (az előadók és résztvevők száma elérte a 100 főt). Üdvözlő szavaikban a tudományos
rendezvény jelentőségére, a modern korunkban kívánatos kritikus kutatói szemléletre, a hallgatói és doktoranduszi évek
kapcsolatépítő jelentőségére, az utánpótlás gondozására, valamint a Kar Doktori Iskoláinak elismertségére és termékenységére hívták fel a ﬁgyelmet, amelyek minőségét a publikációs követelmények emelkedő szintjével, meglévő és új tudományos folyóiratok szerkesztésével és alapításával is fejlesztően támogat Karunk és Egyetemünk.
A tudományos konferencia 4 szekciójának 10 alszekciójában 45 előadás hangzott el és 10 kiállított poszter szerepelt. A Doktori Iskolák doktorhallgatói és doktorjelöltjei előadásainak levezetésére programvezető és témavezető szekcióelnök professzorainkat kértük fel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

K1 Biokörnyezettudomány, elnök: Dr. Németh Zsolt egyetemi docens
K2 Geokörnyezettudomány, elnök: Dr. Bidló András egyetemi docens
K3 Környezetpedagógia, elnök: Kovátsné Prof. Dr. Németh Mária főiskolai tanár
K4 Geoinformatika, elnök: Dr. Király Géza egyetemi docens
E1 Erdei ökoszisztémák ökológiája és diverzitása, elnök: Prof. Dr. Mátyás Csaba egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
E2 Az erdőgazdálkodás biológiai alapjai, elnök: Prof. Dr. Koloszár József egyetemi tanár
E3 Erdővagyon-gazdálkodás, elnök: Prof. Dr. Lett Béla egyetemi tanár
E4 Erdészeti műszaki ismeretek, elnök: Prof. Dr. Horváth Béla egyetemi tanár
E5 Vadgazdálkodás, elnök: Prof. Dr. Faragó Sándor egyetemi tanár
E6 Természetvédelem, elnök: Prof. Dr. Bartha Dénes egyetemi tanár

A konferenciát a „TÁMOP 4.2.3- 08/1-2009-001 „Science without borders” – „Tudás határok nélkül”. Tudásdisszemináció a
Nyugat-magyarországi Egyetemen” projekt támogatta. (Kedvezményezett: Nyugat-magyarországi Egyetem, 9400 Sopron,
Bajcsy-Zsilinszky u. 4. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társﬁnanszírozásával valósult meg.)
Végezetül a konferencia szervezőbizottsága nevében ezúton köszönjük meg védnökeink, a szekcióelnökök és természetesen
nem utolsó sorban az előadó doktorhallgatók és doktorjelöltek munkáját és részvételét.

Sopron, 2011. április 13.

Jó szerencsét! Üdv az Erdésznek!
a szerkesztők
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K1 Biokörnyezettudomány

Programvezető: Prof. Dr. ALBERT LEVENTE
Ez a program foglalja magában az alap-természettudományokhoz (matematika, ﬁzika, kémia, biológia, klimatológia stb.)
sorolható környezeti kérdések tématerületeit. Ugyancsak ide tartoznak az alkalmazott tudományokhoz tartozó környezetmérnöki, valamint környezettechnikai –technológiai tématerületek (modellezés, hatásvizsgálatok, környezeti auditálás,
megújuló erőforrások hasznosítása, bioenergetika, emissziókorlátozás stb.). Végül a program keretében hirdetnek meg a
környezettudományhoz tartozó társadalomtudományi tématerületeket is (fenntartható fejlődés tervezése, regionális kérdések, környezetmenedzsment, vidékfejlesztés, tájgazdálkodás).
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ENZIM AKTIVITÁSOK ÉS SZÉNHIDRÁT
TARTALMAK KÖLCSÖNHATÁSA
KÖRNYEZETI PARAMÉTEREKKEL
KOCSÁNYOS TÖLGY 2010 ÉVI
VEGETÁCIÓS PERIÓDUSÁBAN
BADÁCZY DOROTTYA ZSÓFIA
NYME, EMK, Kémiai Intézet, 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
e-mail: badaczydorottya@emk.nyme.hu

Abstract
The plant metabolism as a controlled system is continuously interaction with the environment. An alternative detection of
the physiological state alteration can be performed on the base of linear correlation of some biochemical variables. According to the state-dependent correlation concept, the linear regression of biochemical variables is sensitive to the altering
environmental factors (NÉMETH et al, 2009a). Alterations in the environmental conditions are able to modify the parameters of the regressions, namely the slope, intercept and coefficient of determination (R2). Both glucose - fructose levels and
the peroxidase - polyphenol oxidase activities in the leaves of oak trees are in state-dependent correlations to each other,
respectively. Serials of their state-dependent regressions in the vegetation period can reﬂect adaptation capacity of the oak
tree and reveal such alterations in the interaction between the plant and its environment that can not be detected by only
comparisons of the values of individual variables.
Keywords: Quercus robur, glucose, fructose, peroxidase, polyphenol oxidase, state-dependent correlation
Kulcsszavak: Quercus robur, glükóz, fruktóz, peroxidáz, polifenol-oxidáz, állapotfüggő korreláció

Bevezetés
A sejtanyagcsere szabályozott rendszerműködés eredménye. Az anyagcsere útvonalak intenzitásai a génszabályzást, az
enzimaktivitás utólagos módosítását és a hormonhatást magában foglaló komplex biológiai szabályozás által felügyeltek.
A sejtanyagcsere működése és a technológiai rendszerek irányítása között párhuzam értelmezhető (NÉMETH–ALBERT,
2005). A génaktivitás szabályozása proporcionális, az enzimaktivitások utólagos módosítása integrális, valamint a hormonhatás differenciális típusú technológiai irányítási mechanizmusokhoz hasonló (NÉMETH, 2006). Szabályozott,
többváltozós rendszerekben az összehangolt, azonos rendszerfüggvény típus által vezérelt állapot-, ill. kimeneti változók
értékei szükségszerűen lineárisan korrelálnak egymással (NÉMETH, 2009). A különböző bemeneti váltózókhoz tartozó
összehangolt szabályozású állapotváltozó, vagy kimeneti változó értékpárok lineáris függvény-kapcsolatot határoznak
meg. Azonos rendszerfunkciójú, de eltérő bemeneti változójú alrendszerekből álló komplex rendszerben a lineárisan korreláló változók értékei azonos típusú eloszlásokat határoznak meg. Ilyen hierarchikus rendszerként viselkedik a növények
lombozata, amelynek leveleiben egységes funkcióként működik a fotoszintézis, de az eltérő fényintenzitás miatt eltérő fotoszintetikus aktivitással. A növény lombozatában, a lombozat levelei szerint a fotoszintézis biokémiai változói eloszlást
követnek. A fák lombozatában, a levelek enzimaktivitásai, szénhidrát és fenolos anyag tartalmai nem állandó értékűek.
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Eloszlásaik kb. egy nagyságrendi tartományra terjednek ki. A növényi lombozat, mint szabályozott biokémiai rendszer
rendelkezik összehangolt szabályozású, így lineárisan korreláló biokémiai változókkal, amelyeknek eloszlásaik szükségszerűen azonos típusúak. A biokémiai változók eloszlásainak típusazonosságát tapasztalva, s abból kiindulva NÉMETH et
al. (2009) vezette le először a biokémiai változók állapotfüggő korrelációjának elméleti egyenletét.

y2

(1)

2

y1

1

1

2

2

1

,

1

ahol y1, y2: korreláló rendszerváltozók, σ1, σ2, μ1, μ 2: rendszerváltozók szórásai és várhatóértékei.
Az (1) összefüggés a biokémiai változók tapasztalati regresszióihoz ﬁzikai jelentéstartalmat rendel. Az összefüggés meredeksége a biokémiai változók szórásértékei, tengelymetszete a szórás és várhatóértékek által meghatározottak. A kísérleti
eredményekből származtatott regressziók (1) egyenlet statisztikai becslésének tekintendők (NÉMETH et al., 2009).
A heterogén bemenetű – lineárisan korreláló kimenetű (HB-LKK) modell rendszer bevezetésével is származtatható volt
az összehangolt szabályozású rendszerváltozók lineáris függvény-kapcsolata. Az alternatív megközelítés (1) egyenletnek
rendszerparaméterekkel kifejezett formáját eredményezte (NÉMETH, 2009). A biológiai és a technológiai rendszerszabályozások analógiái alapján (NÉMETH–ALBERT, 2005; NÉMETH, 2006) az állapotfüggő korreláció koncepció elméleti
összefüggése a proporcionális szabályozási mechanizmus paramétereivel (proporcionális erősítési tényezők) is kapcsolatba hozható, ill. alternatív formában is kifejezhető (NÉMETH, 2009). A HB-LKK rendszere származtatott elméleti összefüggést a (2) egyenlet határozza meg:

(2)
ahol a 1, a 2, b1, b2:
szer bemenetek.

y i  a i  f (u i )  bi

y2

a2
y1
a1

a1b2
a1

a 2 b1 ,

rendszerfüggvény paraméterei y1, y2: korreláló rendszerváltozók, u1, u2: alrend-

(1) és (2) egyenletek ekvivalensek egymással. A meredekségek és tengelymetszetek azonosságai alapján megállapítást
nyert, hogy a növény lombozatában tapasztalt biokémiai változók átlag- és szórás értékei a sejtszabályozás, azon belül is
a génszabályozásnak a következménye (NÉMETH, 2009). A növényi anyagcsere-szabályozás a szabályozási rendszer paramétereit a környezeti körülményhez igazítja. Ennek hatása a biokémiai változók állapotfüggő regresszióiban visszatükröződik. Az állapotfüggő regresszió meredekségének, tengelymetszetének és határozottsági fokának változása a növény és
környezete közötti dinamikus kölcsönhatást hozza napvilágra. A biokémiai változók állapotfüggő korrelációja, s azt megjelenítő regressziója a növény környezeti hatásokra adott válaszainak indikátor függvénye.
Az új keletű állapotfüggő korreláció koncepciót, a kocsányos tölgy (Quercus robur L.) levél glükóz-fruktóz, ill. peroxidáz
(POD) és polifenol-oxidáz (PPO) tartalmaira alkalmazva követtük nyomon 2010. év vegetációs periódusát. Sokváltozós
adatelemzés módszereivel bemutatjuk az állapotfüggő regressziók és a környezeti tényezők közötti szoros, szigniﬁ káns
kapcsolatokat.

Anyag és módszer
2010. év nyarán kivitelezett vizsgálat, egy kocsányos tölgy tesztfára (É47,679632o, K16,573875o) 14 mintavételt, mintavételekként 7 db tölgylevél glükóz-, fruktóz-, fehérje tartalmak, valamint a POD és PPO aktivitások méréseit foglalta magában. Levelenként a napsugárzást fénymérővel (LUX-méter JU 116; CCCP), a hőmérsékletet és páratartalmat kombinált
barométerrel határoztuk meg. A szénhidrát tartalom elválasztáshoz és az enzimaktivitások meghatározásaihoz, tölgylevelenként külön extraktumokat készítettünk.
Levélextraktum szénhidrát tartalom elválasztásához: Azonos tömegű levélszövetből és vasmentes kvarchomokból pépet készítünk. A pép 0.2 g-ját 0.75 ml metanol-víz (4:1) eleggyel, extraháljuk. A szuszpenziót 2-3 percen át mechanikusan rázatjuk,
majd 30 percig centrifugáljuk (18000 min-1, 20 °C). A felülúszó szénhidrát összetevőit vékonyréteg-kromatográﬁásan választjuk el.
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Levélextraktum enzimaktivitás és fehérjetartalom meghatározásához: Dörzsmozsárban összemérünk azonos mennyiségben tölgylevelet és kvarchomokot. A kvarchomokos levélpép 0.5 g-ját 7.5 ml puffer-oldattal (pH=6; Na 2HPO4 - KHPO4)
extraháljuk. A szuszpenziót 20 percek keresztül mágneses keverővel kevertetjük, amit 20 perces centrifugálás (6000 min1; 20 °C) követ. Glükóz és fruktóz tartalmak kromatográﬁás elválasztása (SÁRDI et al., 1996; SÁRDI et al., 1999): A vékonyrétegre a mintafelvitelhez CAMAG LINOMAT 5 adagolót alkalmaztunk. Réteg: HTSorb LA001 OPLC Silica gel layer,
Fine, F254, 20 x 20 cm, 0,2 mm, 5 μm; OPLC-NIT Kft., Magyarország. Eluens: 85% acetonitril és 15% víz. Kromatográf:
BIONISIS OPLC 50. Kifejlesztés: anilines előhívószerrel (1g difenil-amin; 1-ml anilin; 5 ml 85%-os H3PO4; 50 ml aceton) és
termosztálással (DESAGA Thermoplate S; 120 °C; 5 min): Denzitometrálás: CAMAG TLC SCANNER 3; 540 nm).
PPO aktivitás (FLURKEY, 1978): Az extraktum eredő polifenol-oxidáz aktivitását spektrofotometriásan, 420 nm-en az
abszorbancia időbeli változásából (3 min) származtattuk. Minta: 500 μl levélkivonat + 1000 μl foszfát puffer + 1000 μl (0,2 M)
katekol oldat. Fotométer: SHIMADZU UV 3001 PC. 1 PPOUnit = 0,001 abszorbancia / min.
POD aktivitás (SHANNON et. al., 1966): A POD aktivitást az extraktum 480 nm –en mért abszorbancia változásából (4
min) számítottuk. Minta: 20 μl levélkivonat + 1700 μl foszfát pufferrel + 30 μl 0,3%-os H2O2 + 20 μl o-dianizidin (0,01 g
o-dianizidin / 1 ml MeOH). Fotométer: HITACHI U 1500. 1 PODUnit = 0,01 abszorbancia / min.
Fehérjetartalom: A fehérje tartalom meghatározása BRADFORD módszere (1976) alapján: Minta: 300 μl levélkivonat +
300 μl puffer (pH=6; Na 2HPO4 - KHPO4) + 2400 μl színezék. Színezék: 10 mg C.B.B. G-250; 5 ml 95%-os EtOH; 10 ml 85%os H3PO4; (desztillált vízzel 100 ml-re hígítva, kék szín elérése után Whatman GF/A üvegszálas szűrőn (d 25 μm) kétszer
átszűrt). Vak: 600 μl puffer-oldat (pH=6; Na 2HPO4 - KHPO4). + 2400 μl színezék. Fotometrálás: 5 perc után 595 nm-en üveg
küvettában (SHIMADZU UV 3001 PC).

Eredmények
A glükóz-fruktóz, ill. a PPO-POD biokémiai változók mérési eredményeit, statisztikai adatait és környezeti paramétereit a
I. és II. táblázatok tartalmazzák.

I. táblázat. Tölgylevelek POD és PPO tartalmai 2010. év vegetációs periódusában / POD and
PPO activity of oak leafs in the vegetation period of 2010
Mintavétel

T1 – T7 levelek POD és PPO tartalmai (mg/g sz.levél)

2010

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

Átlag

Statisztikai és regressziós adatok
SD

± CI

m

b

R2

T (°C)

SR(lux) RH(%)

1,96

0,012

0,97

26,5

43000

63

0,226

0,453

0,879

29

22429

63

0,359

0,726

0,817

30

3271

58

0,253

0,768

0,941

26,5

52143

50

0,031

0,849

0,351

27,5

28857

52

0,444

0,075

0,626

20

20857

52,5

-0,026

0,707

0,064

24,5

29000

54

30.jún

POD

0,447

0,472

0,444

0,374

0,092

0,369

0,263

0,352

0,134

0,124

(I)

PPO

0,979

0,891

0,856

0,707

0,191

0,754

0,531

0,701

0,267

0,247

15.júl

POD

1,35

0,763

0,94

3,94

2,491

2,222

1,121

1,832

1,133

1,048

(II)

PPO

0,685

0,545

0,711

1,372

0,885

1,039

0,829

0,867

0,273

0,252

21.júl

POD

1,18

1,886

3,045

5,103

0,93

4,615

1,219

2,568

1,719

1,59

(III)

PPO

1,197

1,616

2,029

2,878

0,926

1,849

1,038

1,648

0,683

0,631

04.aug

POD

2,117

0,783

2,287

0,985

2,151

7,492

4,775

2,941

2,391

2,211

(IV)

PPO

1,32

0,84

1,152

1,223

1,297

2,591

2,162

1,512

0,624

0,577

10.aug

POD

3,681

1,076

3,592

2,62

0,912

6,142

3,004

1,944

1,798

(V)

PPO

0,985

0,884

0,959

1,064

0,772

0,98

0,941

0,101

0,093

02.szept

POD

1,601

0,932

2,417

2,546

3,136

1,9

3,055

2,227

0,799

0,739

(VI)

PPO

0,737

0,579

0,938

0,985

1,231

1,011

1,964

1,064

0,448

0,414

13.szept

POD

4,8

4,51

1,542

2,525

1,927

2,02

5,774

3,3

1,686

1,559

(VII)

PPO

0,335

0,476

0,564

0,635

0,718

0,812

0,801

0,62

0,175

0,162
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Környezeti tényezők

Eredmények
II. táblázat. Tölgylevelek cukortartalmai 2010. év vegetációs periódusában / Glucose
and fructose levels of oak leafs in the vegetation period of 2010
Mintavétel

T1 – T7 levelek glükóz és fruktóz tartalmai (mg/g sz.levél)

Statisztikai és regressziós adatok

2010

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

Átlag

SD

m

b

R2

T(°C)

SR(lux) RH(%)

0,75

-345,8

0,917

13

5571

85

1,09

-2164

0,97

20

6071

70

1

-563,9

0,952

44

54714

51

1,91

-2889

0,65

44

2371

51

1,12

-2501

0,938

43

30143

44

0,89

-993,9

0,945

23

5157

79

0,78

-587,2

0,975

26,5

43000

63

1,04

-2811

0,953

29

22429

63

0,96

-1057

0,987

30

3271

58

0,76

-487,1

0,957

26,5

52143

50

31.máj

F

1785

2372

2463

2612

2057

1545

1656

2069,8 422

390,3

(A)

G

2860

3580

3938

3654

3332

2456

2782

3228,8 540,2

499,6

03.jún

F

4753

3420

3122

4317

3212

2421

3099

3477,7

794,8

735,1

(B)

G

6369

4920

4753

5990

4922

4417

4832

5171,9

717,4

663,5

09.jún

F

1296

1093

1253

1211

1000

1236

2130

1317

372,8

344,8

d.u. (C)

G

1744

1577

1868

1865

1660

1804

2675

1884,6 364,5

337,1

09.jún

F

2317

1732

1906

2009

2368

1915

2041,1

231,5

este (D)

G

2728

2433

2538

2535

2648

2648

2588,3 106

98,1

250,4

Környezeti tényezők

± CI

10.jún

F

4378

5036

4253

3857

3731

2729

2488

3781,6

907,3

839,2

(E)

G

5930

6804

6079

5329

5734

4873

4469

5602,4 783,7

724,8

14.jún

F

5298

5344

5083

4547

4125

3321

3212

4418,4 897,7

830,3

(F)

G

7282

6958

6688

6064

5928

4605

5083

6086,7 981,4

907,7

30.jún

F

3707

4756

5765

4172

4084

4642

4980

4586,6 679,8

628,8

(G)

G

5587

6673

8048

5990

5928

6924

7213

6623,2 859,1

794,6

15.júl

F

6325

4336

3903

7265

5607

3720

3714

4981,3 1425

1318,1

(H)

G

8909

6797

6226

9256

8409

6101

6645

7477,6

1335

1234,8

21.júl

F

9241

6719

6680

5847

4667

3763

3757

5810,4

1961

1813,4

(I)

G

10843

7769

8126

7041

6124

5368

4809

7154,3 2029

1876,4

04.aug

F

2147

3252

3241

3709

1874

1340

2630

7995,1

7516

6951,6

(J)

G

3311

5295

4767

5320

3282

2511

3853

8722,5 9301

8601,6

05.aug

F

3314

2491

3732

6511

4888

3927

4339

4171,8

1280

1183,6

1,05

-1418

0,82

12,5

326

86

(K)

G

4121

4241

5189

7057

6469

5410

4744

5318,8

1103

1019,8

2657

2457,2 0,95

-2260

0,939

27,5

28857

52

-2288

0,69

24,5

29000

54

-1090

0,955

17,5

1014

59,5

10.aug

F

6436

7919

3069

8928

4257

3122

2064

5113,7

(L)

G

9312

9898

5591

11476

8246

5422

4213

7736,7 2701

2497,9

13.szept

F

7913

11983

10745

10933

8752

8127

9094

9649,6 1568

1449,9 1,03

(M)

G

9513

13812

11617

11789

11631

11115

11446

11560,5 1261

1165,8

14.szept

F

6519

5460

3230

5121

1675

1921

2246

3738,9 1943

1797,2

(N)

G

7923

6543

4940

6474

2690

2739

4294

5086

1849,5

2000

0,95

Eredmények értékelése
A kocsányos tölgy tesztfa és környezete közötti kölcsönhatás vizsgálatához az adatok szóráselemzését, korrelációs, regressziós és kovariancia analíziseit, valamint többváltozós lineáris összefüggés vizsgálatát hajtottuk végre.
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Szóráselemzés
A D-glükóz (Glu) és a D-fruktóz (Fru) tartalmak mintavételi időpontok (A-N) szerinti szórásainak Fischer-próbával való
összehasonlítását mutatja be a III. táblázat. A táblázatok alsó, ill. felső háromszög mátrixai Fru és Glu szórások F-értékeit
tartalmazzák. A felső háromszög mátrix a Glu szórásokhoz tartozik, amíg az alsó háromszög a Fru szórások F-valószínűségi változói. A táblázat félkövérrel szedett értékei a 95%-os valószínűség mellett szigniﬁ kánsan eltérő szórásokat emelik
ki (Fij > Fkrit = 4.28). A kék színű cellák azokat a mintavételi párosításokat jelképezik, amelyeknél mind a glükóz és mind a
fruktóz szórások F értékei a kritikus értékeknél egyidejűleg nagyobbak. Szigniﬁ kánsan eltérő párok között negyvenöt mintavételi párnál jelentkezik átfedés (lásd kék háttérszínű cellák). A vizsgált vegetációs időszakban a tölgyfát szigniﬁ kánsan
azonos és eltérő szórásértékek egyaránt jellemezték.

III. táblázat. Glükóz – fruktóz szórás összehasonlítások eredményei / Results of comparison betveen glucose and fructose standard deviations

Fkrit 0.05;6

4.28

ij

2
SDFru
2
j SDFru

FFru

i

ij

Fru

A

B

C

D

E

F

G

H

SD

540,24

717,42

364,51

106,02

783,73

981,44

859,18

1335,13 2028,88 9300,59

1102,71 2700,96

A

422,00

1.76

2.19

25.96

2.1

3.3

2.52

6.1

14.1

296.37

4.16

24.99

5.44

13.7

B

794,87

3.87

45.79

1.19

1.87

1.43

3.46

7.99

168.06

2.36

14.17

3.08

7.76

C

372,84

1.28

4.54

11.82

4.62

7.24

5.55

13.41

30.98

651

9.15

54.9

11.95

30.09

D

250,41

2.84

10.07

2.21

54.64

85.69

65.67

158.6

366.23

7695.98 108.18

649.05

141.37

355.79

E

907,37

4.62

1.3

5.92

1.56

1.2

2.9

6.7

140.82

11.87

2.58

6.51

F

897,76

4.52

1.27

5.79

12.85

1.02

G

679,88

2.59

1.36

3.32

7.37

1.78

H

1425,11

11.4

3.21

14.61

32.39

2.46

2.52

4.39

I

1960,73 21.58

6.08

27.65

61.31

4.66

4.76

8.31

1.89

J

7516,39

89.41

406.41

900.97

68.61

70.09

122.22

27.81

14.69

K

1279,82 9.19

2.59

11.78

26.12

1.98

2.03

3.54

1.24

2.34

L

2656,87 39.63

11.17

50.78

112.57

8.57

8.75

15.27

3.47

1.83

8

4.3

M

1567,65

3.88

17.67

39.19

2.98

3.04

5.31

1.2

1.56

22.98

1.5

2.87

N

1943,27 21.2

5.97

27.16

60.22

4.58

4.68

8.16

1.85

1.01

14.96

2.3

1.86

317.24

13.79

13.13

1.3
1.74

J

K

i

Glu

3.54

I

2
SDGlu
2
j SDGlu

FGlu

1.97

L

M

N

1260,57 1999,75

1.85

4.27

89.8

1.26

7.57

1.64

4.15

2.41

5.57

117.17

1.64

9.88

2.15

5.41

2.3

48.52

1.46

4.09

1.12

2.24

21.01

3.38

1.77

2.59

1.02

71.13

11.85

54.43

21.63

5.99

1.3

3.28

34.49

4.59

1.82
2.51

1.53

Az előző ábrához hasonlóan táblázatok alsó, ill. felső háromszög mátrixai POD és PPO szórások F-értékeit tartalmazzák a
IV. táblázatban. A felső háromszög mátrix a POD szórásokhoz tartozik, amíg az alsó háromszög a PPO szórások F-valószínűségi változói.

IV. táblázat. POD – PPO szórás összehasonlítások eredményei / Results of comparison betveen POD and PPO standard deviations
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2
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i
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0.26717

0.27292 0.68245 0.60679 0.23535 0.22762 0.17101

I

0.13427

II

1.13335
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III

1.71909
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6.25

IV

2.46458 5.15
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1.26

V

1.79582

1.28

1.34

8.4

6.64

VI

0.77810

1.37

1.43

8.98

7.1

1.06

VII

1.40770 2.44

2.54

15.92
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1.89

71.24

III

2
SDGlu
2
j SDGlu

ij FGlu
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163.91

336.89

178.87

33.58

2.3
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2.05
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1.49
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Glükóz-fruktóz állapotfüggő regressziók kovariancia analízise
A D-glükóz és a D-fruktóz tartalmak regresszióinak kovariancia analízisével (ANCOVA) hatékonyabb statisztikai összehasonlítások végrehajthatók, mint az változók külön-külön végrehajtott statisztikai vizsgálataival. Az értékelést StatsDirect
programmal (StatsDirect Ltd., UK) hajtottuk végre. A glükóz illetve fruktóz adatok kovariancia analízise meredekségekben nem, csak tengelymetszetekben mutat szigniﬁ káns eltéréseket. Így, a regressziók tengelymetszetei közötti szigniﬁ káns
eltérések alapján az őket produkáló ﬁziológiás állapotok, valamint a regressziók súlypontjai is megkülönböztethetők. Az II.
táblázatban közölt glükóz és fruktóz tartalmak regressziós egyeneseit az 1.a. ábra szemlélteti. A regressziók súlypontjainak
– az átlagértékek – lineáris kapcsolatát az 1.b. ábra tartalmazza.

1. ábra. Glükóz és fruktóz tartalmak állapotfüggő (a) és súlyponti (b) regressziói / (a) Statedependent and (b) centre point correlations of the glucose-fructose levels in oak leaves

Eloszlásvizsgálat
A próbastatisztika eredménye normalitási feltételezést nem vonja kétségbe. A standardizált adatok magas határozottsági fok mellett szinte egységnyi meredekségű és zérus tengelymetszetű regressziót adnak (2. ábra). Ez a megfogalmazott
felvetésnek a kísérletes visszaigazolása. A növényi anyagcserében a napfény, mint bementi és a glükóz, ill. fruktóz, mint
kimeneti változók HB-LKK rendszerszerű kapcsolatban vannak egymással. Az 154 db adatot magában foglaló tapasztalati
relatív gyakoriságok normáleloszlási jellege (2. ábra) a szóráselemzés eredménye alapján megállapíthatjuk, hogy a környezeti tényezők vegetációs időszakon belüli változása a D-glükóz és D-fruktóz tartalmak eloszlásának típusát nem, hanem
csak az eloszlások momentumait (várhatóértékeket és szórásokat) befolyásolták.

2. ábra. Standardizált adatok eloszlásai és regressziója / Distributions
and regression of the standardized data
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POD-PPO állapotfüggő regressziók kovariancia analízise
A POD és a PPO aktivitások regresszióinak kovariancia analízisével kimutattuk meredekségekben és tengelymetszetekben egyaránt szigniﬁ káns eltéréseket mutat. A regressziók tengelymetszetei és meredekségei közötti szigniﬁ káns eltérések
alapján az őket produkáló ﬁziológiás állapotok, valamint a regressziók súlypontjai is megkülönböztethetők.

3.ábra. POD és PPO aktivitások állapotfüggő (a) és súlyponti (b) regressziói.
((a) State-dependent and (b) centre point correlations of the POD-PPO levels in oak leaves.)

Regressziós paraméterek és környezeti tényezők korreláció analízise
A glükóz és fruktóz, illetve a POD és PPO statisztikai paraméterek és a környezeti tényezők közötti kapcsolatok felszínre
hozásához korrelációs elemzést hajtottunk végre. A korrelációs analízis kiindulási adatait az I. és II. táblázat tartalmazza.
A kiindulási adatok tulajdonságok (oszlopok) szerinti standardizálása, s a standardizált mátrix transzponálását követően
a korrelációs mátrix a transzponált standardizált és standardizált mátrixok objektumszámra (mintavételi alkalmak számára) súlyozott szorzata szolgáltatja. A V. táblázat a statisztikai, regressziós és környezeti tényezők közötti, Pearson-féle
korrelációs együtthatókat tartalmazzák.
V. táblázat. Növényi és környezeti tényezők korrelációs mátrixa
(Tab. V. Correlation matrice of plant and environmental factors)
R

MF

SDF

MG

SDG

mG-F

bG-F

R2G-F

T(°C)

SR(lux) RH (%)

MPOD

SDPOD MPPO

SDPPO m POD- b PODPPO
PPO

SDF

0,398

MG

0,936

SDG

0,359

0,996

0,112

m

0,105

-0,524

0,342

-0,587

b

-0,005

0,428

-0,307

0,487

-0,895

R2

-0,793

0,169

-0,941

0,217

-0,468

0,428

T (°C)

-0,664

-0,132

-0,725

-0,126

0,200

-0,051

SR (lux) 0,213

0,529

0,144

0,563

-0,718

0,404

-0,031

-0,664

RH (%)

-0,614

-0,735

-0,528

-0,689

0,159

-0,110

0,295

0,386

MPOD

0,671

0,463

0,666

0,389

0,387

-0,313

-0,482

-0,157

-0,178

-0,825

SDPOD 0,546

0,734

0,440

0,677

0,101

-0,064

-0,167

-0,011

-0,027

-0,878

0,923

MPPO

0,004

0,604

-0,286

0,606

-0,289

0,504

0,533

0,567

-0,229

-0,334

0,304

0,569

SDPPO 0,104

0,518

-0,228

0,542

-0,382

0,650

0,448

0,444

-0,140

-0,114

0,084

0,333

0,908

m POD- -0,489
PPO

-0,334

-0,547

-0,256

-0,610

0,577

0,391

-0,059

0,323

0,605

-0,923

-0,839

-0,237

-0,005

b POD- 0,475
PPO

0,507

0,445

0,437

0,330

-0,258

-0,243

0,059

-0,251

-0,814

0,964

0,955

0,466

0,180

-0,909

R 2 POD- -0,544
PPO

0,221

-0,758

0,289

-0,580

0,571

0,841

0,524

0,170

0,453

-0,636

-0,319

0,455

0,594

0,547

0,164

0,735
-0,299

-0,495

(MF, MG: fruktóz és glükóz átlagértékek, μg/1 g száraz levél; SDF, SDG: glükóz, fruktóz szórások; MPOD, MPPO: POD és PPO
aktivitások, U/μg protein; SDPOD, SDPPO: POD, PPO szórások)
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Legerőteljesebb korrelációk a glükóz és a fruktóz szórásainak kapcsolatát jellemzi (SDG-SDF: 0,996) leszámítva az enzimek
állapotfüggő regresszió tengelymetszetei és a POD átlagértékei közötti (bPOD-PPO-MPOD: 0,964), valamint az enzimek állapotfüggő regresszió tengelymetszetei és a POD szórásai között tapasztalható kapcsolatot (bPOD-PPO-SDPOD: 0,955).
A hőmérséklet és a relatív páratartalom korrelációs tényezőjéhez (RH-T: - 0,664) hasonló, ill. annál erősebb kapcsolatok
ﬁgyelhetők meg a környezeti tényezők és a regressziós paraméterek között (RH-MPOD: -0,825; RH-SDPOD: -0,878; RH-b POD: -0,814; RH-m POD-PPO: 0,605; RH-SDG: -0,689; RH-MF: -0,614; SR-m G-F: -0.718; T-R 2 G-F: 0,735; T-MF: -0,664 stb.). A glükóz
PPO
fruktóz átlagok korrelációja (MF-MG: 0,936), az enzimek meredeksége és a tengelymetszete között tapasztalható korreláció
(m POD-PPO-bPOD-PPO: -0,909) is jelentős. A szórások (SDG-SDF: 0,996, valamint a meredekség és tengelymetszet (mPOD-PPO-bPOD: -0,909; mG-F-bG-F: -0,895) közötti erős lineáris kapcsolatok az állapotfüggő korreláció elméleti összefüggésének kísérlePPO
tes megerősítéseinek tekinthetők.

Többváltozós összefüggés vizsgálat
Az állapotfüggő glükóz-fruktóz korreláció összefüggésének becsléséhez többváltozós, lineáris modellillesztést alkalmaztunk. A regressziós paraméterek és a környezeti tényezők közötti empirikus összefüggések előállítása a StatsDirect program alkalmazásával történt. A relatíve magas korrelációs tényezők mellett, a meredekség, a tengelymetszet és a határozottsági fok empirikus becslési összefüggései glükóz – fruktóz esetében a következőknek adódtak:
(3.1) R 2 = 0,858303 -0,002288 T (°C) +0,000002 SR (lux) +0,001036 RH (%), R*= 0,360198
(3.2) m = 0,790415 +0,020995 T (°C) -0,00001 SR (lux) -0,002115 RH (%), R*= 0,823257
(3.3) b = -3663,13947 -19,94221 T (°C) +0,02831 SR (lux) +33,9494 RH (%), R*= 0,613627
A meredekség, a tengelymetszet és a határozottsági fok empirikus becslési összefüggései POD – PPO esetében:
(4.1) R 2 = -1,567855 +0,019262 T (°C) +0,000007 SR (lux) +0,027467 RH (%), R*= 0,552486
(4.2) m = -4,236884 -0,064059 T (°C) +0,000019 SR (lux) +0,104232 RH (%), R*= 0,788058
(4.3) b = 1,428724 +0,091434 T (°C) -0,000003 SR (lux) -0,057838 RH (%), R*= 0,928667
A 3.1-3.3 és a 4.1-4.2 empirikus összefüggések magas korrelációs tényezőértékek mellett valószínűsítik a hőmérsékletnek
és a páratartalomnak az állapotfüggő korrelációs változókra, ill. paraméterekre kifejtett hatását. Adott környezeti körülmény esetén ezekkel a tapasztalati egyenletekkel a ﬁziológiás állapotot visszatükröző glükóz-fruktóz, ill. POD-PPO korrelációk regressziós kapcsolatai előre vetíthetők. (R* - többszörös korrelációs tényező.)

Összefoglalás
A glükóz-fruktóz, illetve a POD-PPO regressziók a növény és környezete közötti kapcsolat indikátorainak tekintendők.
A növények anyagcsere intenzitásaikat a sejt folyamatok szabályozásain keresztül az aktuális környezeti hatásokhoz igazítják. A vizsgált vegetációs időszakban a tölgyfát szigniﬁ kánsan azonos és eltérő cukor és enzim szórásértékek egyaránt
jellemezték. A glükóz illetve fruktóz adatok kovariancia analízise meredekségekben nem, csak tengelymetszetekben mutat
szigniﬁ káns eltéréseket. A regressziók tengelymetszetei közötti szigniﬁ káns eltérések alapján az őket produkáló ﬁziológiás
állapotok, valamint a regressziók súlypontjai is megkülönböztethetők. POD - PPO regressziók esetében a kovariancia analízis meredekségekben és tengelymetszetekben egyaránt szigniﬁ káns eltéréseket mutat. Ez a fenolos vegyületek környezeti érzékenységének egy következménye. Korrelációs analízisből szembetűnő a páratartalom POD-re és ebből kifolyólag a
POD-PPO közötti regresszióra gyakorolt hatása, amit a többváltozós összefüggés vizsgálataink is megerősítenek. A vizsgált
környezeti tényezők lineáris kölcsönhatásszerűen módosították az állapotfüggő korrelációink egyenleteinek meredekségét és tengelymetszetét.
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Abstract
Exploration of landscape changes based on historical map analysis and local people’s opinion in Őrség, Hungary.
Őrség is one of the most splendid landscapes in Hungary, which preserved some of its unique characteristics despite of
the relevant social, economical, political changes. This paper presents a research which aims to discover these changes
through historical map analysis and interviews with local people. Information collected from these sources will contribute
to further planning activities related the Őrség landscape.
Keywords: Őrség, historical map analysis, land cover change, landscape change
Kulcsszavak: Őrség, történeti térképelemzés, felszínborítás változás, tájváltozás

Bevezetés
Őrség hazánk egyik jellegzetes tája, amely a jelentős társadalmi, gazdasági, politikai változások ellenére részben mind a
mai napig őrzi az idők folyamán kialakult egyedi jellemzőit. Az őrségi táj változásainak vizsgálatához történeti térképelemzést, valamint a helyiek körében elvégzett kérdőíves felmérést alkalmaztunk. Mindezt az országhatárokon átnyúló ökológiai hálózatok vizsgálatával foglalkozó nemzetközi kutatási projekt (Transnational Ecological Network in Central Europe
– TransEcoNet) tette lehetővé, amelyben a táj változásainak vizsgálata az ökológiai hálózatban bekövetkezett változások
megismerését is segítette (KONKOLY-GYURÓ et al. 2010).
A történeti térképelemzés során felhasznált térképállományok az 1784 és 1999 közötti időszakról szolgáltak értékes információkkal az Őrség felszínborításának és a táj szerkezetének változásáról. Az 1784 és 1879 között három időmetszetben készült katonai felmérések térképszelvényeit a jelenlegi állapotot ábrázoló CORINE 1:50 000-es felszínborítási térképekkel
hasonlítottuk össze, majd az elemzések során megállapítottuk az elmúlt kétszáz év folyamán zajlott változási folyamatok
tendenciáit.
A térképi információkat kiegészítve kérdőíves felmérést végeztünk helyiekkel. Az interjúk során az emberek főként az
utóbbi 50–60 évre visszamenőleg mondták el saját tapasztalataikat az őrségi tájról, s annak átalakulásáról. A térképi információk által lefedett kétszáz éves időszak egynegyedét kitevő elmúlt fél évszázadban is jelentős változásokat éltek meg az
emberek. A szigorúan őrzött határsáv, a szocializmus évtizedei, a reprivatizáció és a mindeközben hanyatló mezőgazdaság
erősen rányomta bélyegét a társadalomra és a tájra egyaránt.
Az interjúk és a történeti térképelemzés információiból együttesen pontosabb képet kaphatunk az őrségi táj utóbbi 2 évszázad során bekövetkezett változási tendenciáiról, melyek ismerete a későbbi tervezés számára elengedhetetlen (KONKOLYGYURÓ et al. 2011).
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A mintaterület bemutatása
A mintaterület, a Zala (Szala), a Kerka és a Kerca patakok völgyeivel szabdalt jellemzően
dombsági táj hazánk nyugati részén, az Alpokalja nagytájon belül a Vasi-hegyhát, a FelsőKemeneshát, a Felső-Zala-völgy valamint a Kerka-vidék természetföldrajzi kistájak egy
részére terjed ki. A 160 km2-es mintaterület (1. ábra) az Őrség része, ahová a honfoglalást
követően az Árpád-házi királyok a nyugati kapu védelmére kiváltságokkal bíró őrállókat
telepítettek. A mintaterületre eső tájrészlet nem fedi le a teljes Őrséget, azonban annak
jellegzetes és reprezentatív részét képezi.
Az őrségi táj egyediségét elsősorban a sajátos település- és tájszerkezet adja. Ezen a vidéken a szereknek nevezett házcsoportokat a dombtetőkön emelték, ahonnan jelezni tudták
az ellenség közeledtét. A védelmi funkció révén kialakult településszerkezet nagyrészt
máig megőrződött. A táj gazdag kulturális értékeinek részét képezik a boronafalú és a
kódisállásos épületek, valamint a haranglábak, amelyekkel számos helyen találkozhatunk az Őrségben. A mintaterületen nyolc település található, melyek közül a legnagyobb
lélekszámú az Őrség fővárosaként is ismert Őriszentpéter.
A szeres településeken az épületek közelében található dombhátakon szántókat, kaszálógyümölcsösöket, a távolabb eső területeken gyepeket és kiterjedt erdőségeket találunk.
A nedves patakvölgyekben nagyrészt fás-cserjés ligetekkel tarkított gyepek teszik mozaikossá a tájat.

1. ábra: A mintaterület elhelyezkedése / Investigation area

Alkalmazott módszerek
A táj változásának elemzése során alkalmazott felszínborítás-változás vizsgálat kvantitatív adatokon alapuló térinformatikai, természettudományos módszer. A kérdőíves felmérés ezt kiegészítve számos kvalitatív információt gyűjtő, a változások érzékelését feltáró társadalomtudományi kutatási metodika.
Történeti térképelemzés
A történeti térképelemzés során az Osztrák–Magyar Monarchia területéről készített három katonai felmérés térképeit
(ARCANUM 2006 a,b, 2007) használtunk fel, amelyek aXVIII. század végi, a XIX. század közepi, valamint a XIX. század
végi felszínborítási állapotokat tükrözik. A XX. század végi állapotot a CORINE felszínborítás (CLC50) adatbázis (FÖMI
2009) mutatja. A térképek elemzését megelőzően szükség volt azok tematikai és geometriai összehangolására, amellyel bővebben egy másik közlemény keretében foglalkozunk (KIRÁLY et al. 2011). A vizsgálathoz egy 60 típust tartalmazó egységes kategóriarendszert alakítottunk ki, amelyet a felszínborítás változás fő tendenciáinak megállapításához 9 főkategóriába vontunk össze. Az így előállított, ugyanazon felszínborítás típusokat tartalmazó, azonos vetületi rendszerben levő
térképeket elemeztük, és ebből vontuk le következtetéseinket a változásokra.
Kérdőíves felmérés
A helyi lakosok és döntéshozók körében kérdőíves felmérést készítettünk annak érdekében, hogy a tájról, a tájváltozásról
alkotott véleményüket feltárjuk. A felmérést félig-strukturált kérdőív és a felmérést segítő útmutató, valamint jegyzőkönyv
alapján végeztük. A kérdőív három fő részből áll: az elsőben a táj jelenlegi fő jellemvonásairól, a másodikban a változásokról,
a harmadikban pedig az országhatár két oldalán tapasztalható eltérésekről kérdeztük interjúalanyainkat. A kérdések öszszeállításánál helyenként a válaszadót segítő alkérdéseket, illetve kontrollkérdéseket építettünk be.
Interjúalanyaink kiválasztása során törekedtünk arra, hogy a tájat ismerő, régóta a térségben élő, a tájváltozási folyamatokra rálátással bíró, 40 év feletti személyeket válasszunk ki. Annak érdekében, hogy minél pontosabb képet kapjunk az
őrségi tájváltozásról, a kérdőíves felmérést nem csak a térképen ábrázolt mintaterületen, hanem a környező településeken
is folytattunk. Így az Őrségben összesen 39, átlagosan másfél órás interjút rögzítettünk.
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Eredmények
Az Őrség történeti felszínborítását ábrázoló térképsorozaton megﬁgyelhető, hogy a legjelentősebb változási tendenciákat a
szántók, a gyepek és az erdők átalakulási folyamatai adják (2. ábra).

2. ábra: Felszínborítás változás az Őrségben (1784-1999) / Land cover changes in Őrség (1784-1999)

A térképelemzés során felmerült a kérdés, hogy reális-e az igen alacsony gyep részarány az első és a második katonai felmérés térképein. Több statisztikai és irodalmi forrásból (NEMES-NÉPI ZAKÁL GY.,1985; VÖRÖS, A.,1970) igazolhatóan
a száraz gyepeket ekkor többnyire szántóként felvételezték és csak a vízfolyások menti nedves réteket ábrázolták gyepként.
Ebből következően a térképeken ábrázolt szántó, gyep és erdő felszínborítás típusokat a XIX. század közepéig csak tájékoztató információnak tekinthetjük. Az azonban nyilvánvaló, hogy az erdőarány csaknem duplájára, 32%-ról 61%-ra nőtt, és ez
a növekedés folyamatos volt az elmúlt két évszázadban (1. táblázat).
1. táblázat: A felszínborítás változása az Őrségben (1784-1999) / Land cover changes in Őrség (1784-1999)
Felszínborítás kategóriák

I. Katonai felmérés

II. Katonai felmérés

III. Katonai felmérés

CLC50

km2

%

km2

%

km2

%

km2

0

0.0%

0,4

0.3%

0,9

0.6%

1,1

0.7%

Nyílt beépítésű terület és települési zöldfelület 2,6

1.6%

2,7

1.7%

3,6

2.3%

4,6

3.0%

Szántó

84,8

53.9%

67

42.6%

52,7

33.5%

36,4

23.2%

Szőlő, gyümölcsös, kertség

2,3

1.4%

2,4

1.5%

2,5

1.6%

2

1.3%

Erdő

50,7

32.3%

66,8

42.5%

68,6

43.6%

95,8

61.0%

Zárt beépítésű településterület

%

Gyep

16,2

10.3%

17

10.8%

26,9

17.1%

16,8

10.7%

Vizes területek

0

0.0%

0,9

0.6%

0,6

0.4%

0

0.0%

Nyílt vízfelület

0,2

0.2%

0

0.0%

0

0.0%

0,4

0.3%

Kopár felszín

0,4

0.3%

0

0.0%

1,4

0.9%

0

0.0%

A 2010 tavaszán elkészített 39 interjúból számos többlet információt tudtunk meg az őrségi táj változásáról, főként az utóbbi 40-50 év folyamataira vonatkozóan. Az alábbi táblázat (2. táblázat) a történeti térképek elemzéséből és a kérdőíves felmérésből származó leglényegesebb információk összehasonlítását tartalmazza.
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2. táblázat: A térképelemzésből és az interjúkból származó információk összehasonlítása / Summary of information from interviews and maps

Információk a térképekből 1780-1999 között

Információk az interjúkból az 1970-2010 között

Növekedett a beépített területek kiterjedése 1,64%-ról 3,63%-ra, mindvégig fő- Beépítettség növekedése, sűrűsödése, szeres jelleg eltűnése. Hagyományos stíként a nyílt beépítésű településterület jellemzőek
lusú épületek részbeni eltűnése, modern épületek tömeges megjelenése
„…eszetlen színű és formájú épületek…”
Szántóterület arány csökkenés (53,93%-ról 23,17%-ra)

Mezőgazdaság, szőlészet súlyának csökkenése: szántó-, szőlőterületek felhagyása, elgazosodása; állattartás megszűnése
„A legnagyobb baj akkor történt, amikor az istállóból garázst csináltak.”

Szőlők, gyümölcsösök, kertségek területi aránya a 19. század végéig 1,5% körüli Kertek átalakulása, modern díszkertek megjelenése, helyi gyümölcsfajták eltűvolt, majd ezt követően kismértékben csökkent, 1,25%-ra
nése, pázsit térhódítása.
Jelentős mértékű erdőterület növekedés, nagy összefüggő erdőterületek kiala- Erdőterületek növekedése, erdők fafaj-összetételbeli változása az Őrségre egykulása, a táj záródása, mozaikosságának csökkenése
kor jellemző fajok eltűnése – fenyves telepítések, tarvágások, gondozatlan erdők
megjelenése, osztatlan közös tulajdonú erdők nehéz kezelése
„…az erdő bejön a faluba…”
A gyepterületek kiterjedésének változása, a gyep-szántó-erdő területek katonai Gyepterületek elgazosodása, őshonos fajok eltűnése, invazív fajok terjedése
térképeken történő ábrázolásai következtében a 19. századig bizonytalan, azt „…nem voltak gépek, mégis ráértek az emberek rendbe tartani a földjüket…”
követően csökken.
nincs információ

Patakok vízmennyiségének csökkenése, kemikáliák általi szennyezése
„…olyan árvizek voltak, hogy fölért ide a dombig, ahová a házak felépültek…”

nincs információ

Halászat szerepének visszaszorulása
Vadállomány gyarapodása, vadkárok

nincs információ

A Nemzeti Park létrehozásával a természetvédelem erősödése; kötöttségek, tilalmak fokozódása

nincs információ

Ipar megszűnése, munkahelyek hiánya

nincs információ

Vízelvezetési problémák, árkok karbantartásának hiánya; utak átmenő forgalom általi terhelése
„…megszorult, mint a szalafői árokban a víz…”

Összefoglalás
A tájtörténeti kutatások során nem támaszkodhatunk csupán egy forrásra ill. módszerre, azok ötvözetével kaphatjuk a
legpontosabb eredményeket. Az őrségi történeti térképelemzés, valamint a kérdőíves felmérés során nyert információk
számos területen hasznosíthatók, a rehabilitációs területek kijelölésétől kezdve egyéb ökológiai, tájtervezési feladatokon
keresztül a néprajzi kutatásokban is.
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Abstract
Investigation of breeding biology of cavity-nesting birds
We investigate breeding biology and behaviour of cavity-nesting birds (especially great tit). We check nest boxes once a
week, measure temperature and weigh nestlings. To investigate their behaviour, we equipped a nest box with camera.
Kulcsszavak: odú, fészkelés-biológia, odúlakó madarak, hőmérséklet

Bevezetés
A kutatás során az odúlakó madarak fészkelés-biológiáját, etológiáját vizsgáljuk. Mesterséges odúkat már több mint egy
évszázada alkalmazunk, mert elődeink is felismerték már, hogy megfogyatkoztak a természetes odvak, és nem jutnak
fészkelőhelyhez odúlakó énekesmadaraink. Már az első odúk kihelyezésétől megindult annak kutatása is. Kezdetben központi kérdőívek segítségével (CSÖRGEY, 1912a, 1912b, 1914, 1917, 1931, 1935), aztán néhány nagyobb odútelepen folytak
vizsgálatok. Ezek többek közt a Pilisben és Debrecen környékén voltak. 2006-ban született az Odúlakó Madárvédelmi
Program, mely célja összefogni az odútelepeket, kezelésüket és a velük foglalkozókat, valamint a fészkelési lehetőségek
bővítése. A Programhoz az első évben mintegy 100 személy, szervezet csatlakozott, s a kezelt odúk száma elérte a 4000-t
(MME MONITORING, MME 2006).

Anyag és módszer
Vizsgálat helyszínei:
A Soproni Botanikus kert jelenlegi területe 17,2 ha (az épületek területével együtt), amely 3 részre osztható: alsó vagy régi
Botanikus kertre, a felső vagy Panoráma úti kertre, és a Kollégium udvarán lévő kertre. A kert növényzete változatos, jelenleg több mint 2000 fás és ugyanennyi lágyszárú taxon található meg (KOCSÓ, 1983). A régi Botanikus kert területén
eurázsiai és észak-amerikai mérsékelt övi fáin, cserjéin, és lágyszárúin kívül sziklai, vízi és mocsári növényeket is találunk. A kertben a lombos fafajok körül megtalálható többek közt a nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos SCOP.), a babérmeggy
(Prunus laurocerasus L.), az ezüst juhar (Acer saccharinum L.), madárbirs fajok (Cotoneaster sp.), a vadgesztenye (Aesculus
hippocastanum L.), a bükk (Fagus sylvatica L.) és több tölgy faj (Quercus sp.) is. A nyitvatermők közül a feketefenyő (Pinus
nigra ARNOLD), jegenyefenyő (Abies alba MILLER), tiszafák (Taxus sp.), luc fajok (Picea sp.), különböző tuják (Thuja sp.),
himalájai selyemfenyő (Pinus wallichiana A. B. JACKSON), mamutfenyő (Sequoiadendron giganteum (LINDL.) BUCHH.),
páfrányfenyő (Ginkgo biloba L.) érdemel említést (KOCSÓ, 1996). A Botanikus kert a kollégium-udvari kert kivételével
1978 óta országos jelentőségű természetvédelmi terület.
A Kőszegi Chernel-kert arborétum jellegű terület, változatos növényvilággal. Hazai erdők jellegzetes fajai [bükk (Fagus
sylvatica), juharok (Acer sp.), tölgyek (Quercus sp.), gyertyán (Caprinus betulus), és az idegenhonos akác (Robinia

22

І Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar І Tudományos Doktorandusz Konferencia І Sopron, 2011. április 13.

pseudoacacia)] mellett számos külföldről származó taxont és idős gyümölcsfákat is találunk itt. Nagy arányban vannak
jelen a különböző fenyők és tuják is. Mintegy 70 fás szárú faj 200 egyede él itt. A kert területe 2,5 ha, növényzete középkorú ill. idős, több egyed kora közel 80-100 év. Néhány idős fenyőben természetes odvakat is kialakítottak már a harkályok.
Kialakításánál, melyet 1898-ban Chernel István kezdett, madárvédelmi szempontokat is ﬁgyelembe vett, sűrű bokrosokat,
táplálékot termő növényeket is ültetett (MARKOVICS, 2004). Ma az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében van a
terület, mely 1965 óta helyi jelentőségű természetvédelmi területként védelem alatt áll.
Módszerek: A fészkelési időben (március közepétől július végéig, augusztus elejéig) hetente, ﬁókanevelési időszakban hetente kétszer kerülnek az odúk ellenőrzésre. Rögzítjük a megtelepedő fajt, a fészek állapotát, tojások számát, ﬁókák számát,
korát. A széncinege (Parus major L., 1758) által lakott odúk hőmérséklet adatgyűjtővel (DS1922L-F5) is felszerelésre kerülnek, így nyomon követhető, hogy a ﬁókák mennyire fűtik fel az odút, ill. mikor repülnek ki. A ﬁókák tömegét három-négy
naponta rugós mérleggel 0,5 ill. 0,25g pontosan mérjük.
A fészkelési időn kívül a hőmérők segítségével az odúk benapozottságát is meg tudtuk határozni. Ehhez egy hőmérőt az
odú tetejére, egyet pedig bele helyeztünk, és a két graﬁ kon futásának elemzése alapján napos, félárnyékos, árnyékos helyet
tudtunk megkülönböztetni. Télen a széncinege által éjszakázásra használt odúkba raktunk hőmérőt, s mértük mennyire
fűtik fel éjszaka az odút.
Az odúk anyagának hőtechnikai tulajdonságait úgy határoztuk meg, hogy minden használt méretű, anyagú, színű odúból
egyet-egyet azonos körülmények közé helyeztünk, és hőmérővel elláttuk. A vizsgálatot több napig, több alkalommal (tél,
nyár), száraz és nedves állapotban valamint napon és árnyékban is elvégeztük.
Az emberi jelenlét zavaró hatásait is vizsgáljuk. Mértük az odúk úttól mért legkisebb távolságát, és az ellenőrzés során regisztráljuk a riasztóhang használatát is. Azt a megﬁgyelést szeretnénk bizonyítani, hogy a „forgalmas”, gyalogosok által
sokat használt út mellett fészkelő madarak megszokják az emberi jelenlétet, nem riasztanak az odú ellenőrzésekor. Míg a
nyugodt, kevésbé látogatott helyen fészkelők idegesebbek lesznek az ember jelenlétekor.
Ezeket a vizsgálatokat kiegészítve zajtérkép is készül mindkét helyszínre.
Etológiai vizsgálatokhoz egy széncinege által lakott odút kamerával szereltünk fel, így éjjel-nappal nyomon követhettük a
történéseket.
Eredmények
Az eddigi fészkelésbiológiai eredmények a Chernel-kert esetén számokba foglalva:
• 6 vizsgálati év (2005-2010)
• Összesen 319 odú, melyből 134 foglalt,
54-ben elhagyott fészek vagy fészekkezdemény,
119 üres,
11-ben egyéb állat lakott (darázs, poszméh, mókus, nagy pele)
• 135 fészekből kirepült 707 ﬁóka, és
• 26 fészekaljnyi elpusztult ﬁóka ill. tojás
• 8 madárfaj: széncinege (Parus major L., 1758), kék cinege (Parus caeroleus L., 1758), mezei veréb (Passer montanus
L., 1758), csuszka (Sitta europaea L., 1758), seregély (Sturnus vulgaris L., 1758), kerti rozsdafarkú (Phoenicurus
phoenicurus L., 1758), házi rozsdafarkú (Ph. ochruros S. G. GMELINI, 1774), nyaktekercs (Jynx torquilla L., 1758)
Az eddigi fészkelésbiológiai eredmények a Soproni Botanikus kert esetén számokba foglalva:
• 5 vizsgálati év (2006-2010)
• Összesen 476 odú, melyből 113 foglalt,
36-ban elhagyott fészek vagy fészekkezdemény,
294 üres,
4 eltűnt,
29-ben egyéb állat lakott (darázs, poszméh, mókus, nagy pele)
• 102 fészekből kirepült 497 ﬁóka, és
• 20 fészekaljnyi elpusztult ﬁóka ill. tojás
• 4 (5) madárfaj: széncinege, kék cinege, seregély, fenyves cinege (Parus ater L., 1758.), (csuszka: egy sikertelen költés)
A fentiekből látszik, hogy a Chernel-kertben jobb az odúk elfoglalásának aránya, s több ﬁóka repült ki az ottani odúkból,
mint a Botanikus kertben. A fajszámban is van eltérés, míg a Chernel-kertben 8, addig a Botanikus kertben 4 faj egyedei
fészkelnek az odúkban. Kőszegen az alkalmi fészkelők közé a házi rozsdafarkú és a nyaktekercs tartozik, a többi változó
sikerrel és egyedszámmal rendszeresen költ. 2010-ben a mezei veréb csak fészket rakott, költése nem volt.
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A Botanikus kertben csak a szén- és kék cinege költ rendszeresen, a seregély két évben, fenyves cinege egy évben fészkelt itt.
A csuszka eddig még csak fészek- és tojásrakásig jutott, ﬁókát mesterséges odúban nem nevelt.
A széncinege költéseinél vizsgáljuk, hogy a ﬁókák mennyire fűtik fel az odút. Egy költés példáján mutatjuk be, hogy milyen
eredményt kaptunk. Az odúkban mért és a külső hőmérő által rögzített hőmérséklet különbsége a költés előrehaladtával
folyamatosan változik. A tojásrakás időszakában a különbség szabálytalanul ingadozik a külső besugárzás mértéke szerint.
Kotláskor az odúban 2-3°C hőmérséklettöbblet ﬁgyelhető meg egész nap. A ﬁókák kelését követően 10-12 napos korukig a
hőmérsékletkülönbség fokozatosan nő, eléri a 6-8°C-t is, aztán a kirepülés napjára visszaesik 3-4°C-ra (1. ábra). Ez abból
adódik, hogy a csupasz ﬁókák az odú hőmérsékletét még nem tudják befolyásolni, saját hőszabályozásuk is gyenge, melengetésre szorulnak, emiatt készítik a szülők a fészket melegre. A tokosodó illetve tokos ﬁókák (3-8 napos) már nagyok, testüket
még nem fedi toll, így az odút fűtik a testhőmérsékletükkel. Kirepülés előtt álló ﬁóka tollazata már zárt, hőszigetelő. Árnyékos helyen lévő odú nappal nem melegszik fel, de éjjel 5-6°C-kal melegebb, mint a környezete.

1. ábra: A 17. odúban, napos helyen, mért hőmérséklet járása 2008.04.30 és 6.9 között
(Sopron, Botanikus kert)
Diagram 1.: The ﬂuctuation of temperature, measured in the nesting box No 17, set in a sunny
place between 30 April 2008 and 09 June 2008. (Botanical Garden, Sopron)

A benapozottság vizsgálata során napos, árnyékos ill. félárnyékos helyet tudtunk elkülöníteni a graﬁ konok futása alapján.
„Napos” helynek azt neveztük, ahol a maximális hőmérsékletkülönbség 4°C-nál nagyobb, több csúccsal rendelkezik, a graﬁ kon dél körül lapos, a maximum közeli értéket 3-4 órán át tartja (2. ábra). „Félárnyékos” az a hely, ahol a graﬁ kon hegyes,
egy-két kiugró érték van 2-4°C-os maximális hőmérsékletkülönbséggel. „Árnyékos” helyen az odúban mért és a külső hőmérséklet együtt fut, köztük 0-2°C-os maximális hőmérsékletkülönbség tapasztalható.
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2. ábra: Hőmérséklet járása egy „napos” helyen lévő odúban és környékén (Sopron, Botanikus kert, 2009.09.14.-09.21.)
Diagram 2.: The ﬂuctuation of temperatured in a nesting box, put in a „sunny” place and in its neighbourhood

Több vizsgálat elvégzésre került már, de az adatok még nincsenek kiértékelve. Ilyenek:
• Zajmérés és forgalomszámlálás a Botanikus kertben: 3 alkalommal.
• Zajmérés és forgalomszámlálás a Chernel-kertben: 2 alkalommal.
• a széncinegék két költéséről készült videofelvétel.
• egy adatsor áll rendelkezésre arról, hogy télen éjszakázás közben milyen mértékben fűtik az odút a madarak.
• az odúk hőtechnikai tulajdonságainak vizsgálata már megtörtént télen és nyáron is.

Összefoglalás
A kutatás során az odúlakó madarak (leginkább a széncinege) fészkelésbiológiáját és etológiáját vizsgáljuk. Az odúkat hetente ellenőrizzük, mérjük a hőmérsékletet és a ﬁókák tömegét. Az etológiai vizsgálatokhoz egy odút kamerával is felszereltünk.
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ODÚLAKÓ MADARAK KUTATÁSA
A KŐSZEGI CHERNEL-KERTBEN
BARKI MÁRTA
NYME, Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium
9400 Sopron, Szent György utca 9.
e-mail: barkim@freemail.hu

Abstract
Research on cavity-nesting birds in Chernel-kert, Kőszeg
Betwen 2005 and 2010 8 species brooded in 319 nest-boxes: Eurasien Wryneck, Black Redstart, Common Redstart, Great
Tit, Blue Tit, Nuthatch, Eurasien Tree Sparrow, Common Starling. In total, 707 nestlings ﬂew from the 135 nest-boxes.
Kulcsszavak: költés, odúlakó madarak, költési siker, Chernel-kert

Bevezetés
A Chernel-kertben működik a Ragadozómadár-mentő telep, amely sok sérült, árva és ﬁatal madárnak nyújt menedéket, de a
kert természetes madárállománya is értékes, védendő. Itt hozta létre CHERNEL ISTVÁN (1865-1922) ornitológus hazánk
első madárvédelmi mintaterületét. Kialakításánál, melyet 1898-ban kezdett, madárvédelmi szempontokat is ﬁgyelembe
vett, sűrű bokrosokat, táplálékot termő növényeket is ültetett (HORVÁTH, 1963). A hajdani lucernás helyén olyan kertet
alakított ki, amelyben nemcsak pihenni lehet, hanem a madarak is megtalálják az élőhelyüket. Az első, maga tervezte odúkat, vagy, ahogy ő nevezte, ”fészkelő házikókat”, és etetőket még Chernel István helyezte el a kertben. Halála után örökösei
még próbálták fenntartani a kertet, de az pusztulni kezdett. A második világháború után államosították, gazdálkodóknak
adták bérbe. 1972-ben a Vas Megyei Múzeumok tulajdonába került, ekkor mentették meg a teljes pusztulástól. 1994-től a
Fertő-Hanság, majd 2002-től az Őrségi Nemzeti Park kezeli, immár újra természetvédelmi szempontokat is ﬁgyelembe
véve. A kert ma már újra gondozva, ápolva van, madarak számára pedig odúk, etetők és itatók vannak kihelyezve.
2004 őszén a már működő odútelepen kezdődött el a kutatás, amely a kert odúlakó madarait vizsgálja.

Anyag és módszer
A Chernel-kertben a szubalpin hatás érvényesül, csapadékos, hűvös a klímája, de szélsőségektől mentes.
Ez az arborétum jellegű terület változatosságával eltér a környezetétől. Hazai erdők jellegzetes fajai [bükk (Fagus sylvatica
L.), juharok (Acer sp.), tölgyek (Quercus sp.), gyertyán (Caprinus betulus L.), az idegenhonos akác (Robinia pseudoacacia
L.)] mellett számos külföldről származó taxont és idős gyümölcsfákat is találunk itt. Nagy arányban vannak jelen a különböző fenyők és tuják is. Mintegy 70 fás szárú faj 200 egyede él itt. A kert területe 2,5 ha, növényzete középkorú ill. idős, több
egyed kora közel 80-100 év. Néhány idős fenyőben természetes odvakat is kialakítottak már a harkályok. 1965 óta helyi
jelentőségű természetvédelmi területként védelem alatt áll. (MARKOVICS, 2004)
2004 őszén kezdtem a Chernel-kertben lévő odúk ellenőrzését. Ezelőtt is volt már kihelyezve kb. 30-35 odú, de rendszeresen
ellenőrizve nem voltak. 2004 szeptemberében felmértük a kert odúállományát, a 34 odú mellé 9 újat (3 C, 6 B) helyeztünk
ki, néhányat megjavítottunk, és az összest kitisztítottuk. 2006 februárjában a rossz, régi odúkat újra cseréltük, s néhány
frissen talált odúval is bővült a telep. Így míg 2005-ben 45 odúval kezdtem az évet (de közben 48 lett), addig 2006-ban már
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49 volt. 2006-ban már az összes odú fészkelésre alkalmas, jó állapotú volt, míg 2005-ben kb. 10-ben állapota miatt nem
költhetett madár. 2007 januárban a Chernel-kerttel szomszédos Aradi vértanuk parkjában is elhelyeztünk 10 odút (3 A és
7 B). Ezzel az odútelep területe kb. 3,5 ha-ra nőtt. 2008-2010-ben is az odúk februári javításával, takarításával kezdődött az
év, majd március közepétől július végéig, augusztus elejéig heti rendszerességgel végeztem ellenőrzéseket. A ﬁókás odúkat
pedig hetente kétszer ellenőrizzük. Az ellenőrzések során felírásra kerül, hogy üres vagy foglalt az odú, utóbbinál a fészek
állapota, anyaga, megtelepedő faj, tojásszám, kotlás, ﬁókák száma, kora, tömege, valamit a szülők viselkedése. Ezen kívül
az áthelyezést, javítást is felírjuk. A ﬁókák korát (napok) becsüljük, és egy öt fokozatú skálán is megadjuk a fejlettséget (csupasz, tokosodó, tokos, tollasodó, tollas). Tömegüket rugós mérleggel mérjük 3-4 naponta.
Mivel az odúk nagy többsége a fákra akasztva van, ezért az ellenőrzésekhez itt egy kb. három méteres, kampós végű rudat
használtam segédeszközként. A két kuvikodú ellenőrzéséhez van szükség csak létrára, ill. egy B odúhoz fára kell mászni.

Eredmények
A vizsgált 6 évben nyolc madárfaj egyedei költöttek az odúkban, változó számban és arányban (1.ábra). A fajösszetétel vegyes, jelen van az alkalmazkodó-képes, erdőben, kertben megtelepedő széncinege, az inkább erdőhöz kötődő kék cinege és
csuszka, a szegélyeket kedvelő mezei veréb, a ligetes állományokat, gyümölcsösöket kedvelő kerti rozsdafarkú, seregély és
nyaktekercs, valamint az eredetileg sziklákon, ma épületeken fészkelő házi rozsdafarkú.

1. ábra: A költések megoszlása a fajok közt az egyes években (Kőszeg, Chernel-kert, 2005-2010.)
Diagram 1: Species composition of breeders in different years (Kőszeg, Chernel Garden, 2005-2010)

A leggyakoribb fészkelő a széncinege (Parus major L., 1758), míg 2005-2006-ban 5 ill. 6 fészekaljnyi ﬁókát neveltek, addig
2007-ben ugrásszerűen megnőtt a költésszámuk, s 11-16 fészekaljnyi ﬁókájuk van évente. 2 tojásos fészkük 1 esetben volt, 3
ill. 5 tojásos is csak 2-szer. 6 tojást 9, hetet 12, nyolcat 12, kilencet 16, tízet 9 esetben raktak. 11 és 12 tojás csak 2 ill. egy esetben volt. Tehát az optimális a nyolc tojás, a legtöbb fészekben 6-10 tojást találtunk. Átlagos tojásszám 7,89. Hat fészekben
meghiúsult a költés, a tojásokból nem kelt ki egy ﬁóka sem. Öt fészekben kikelt három ﬁóka, 2-3 fészekben pedig négy ill. öt.
Hat ﬁóka kelt ki kilenc fészekben, hét tizenötben, nyolc húszban, kilenc tizenegyben. Ez a 6-9 ﬁóka lehet az optimális. Ennél
többet csak négy fészekben találtunk. Átlagos kikelt ﬁókaszám 6,47. A fészekalj 13 esetben elpusztult, onnan ﬁóka nem repült ki. Egy esetben egy, kétszer pedig két ﬁóka repült ki. Nyolc esetben 3 ﬁóka, 9-9 költésből pedig 4 ill. 5 ﬁóka repült ki. Hat
ﬁóka hagyta el az odút 12 esetben, hét pedig 13-szor. Nyolcat csak ötször, kilencet háromszor, tízet pedig egyszer sikerült
kireptetniük. Átlagosan 4,60 ﬁókát reptettek ki.
Összesen 76 költést regisztráltunk, ennek során a lerakott 600 tojásból 492 ﬁóka kelt ki, s 350 repült ki. Ez azt jelenti, hogy
költési sikerük (kirepült ﬁókaszám/tojásszám) 58%, a tojások 82%-ából kel ki ﬁóka, s a kikeltek 71%-a ki is repül.
A kék cinege (Parus caeroleus L., 1758) állománya stabil, 3-5 pár fészkelt évente. A hat év alatt összesen 25 fészekben neveltek ﬁókát. A lerakott 240 tojásból 203 ﬁóka kelt ki és 156 kirepült. Mindössze három esetben pusztult el az egész fészekalj.
Átlagos tojásszámuk 9,6, átlagosan 8,12 ﬁóka kelt ki és 6,23 ki is repült. Ez a széncinegénél jobb költési sikert mutat: a tojások 65%-ából repült ki ﬁóka, a tojások 84%-ából kel ki ﬁóka, s a kikeltek 76%-a kirepül.
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A mezei veréb (Passer montanus L., 1758) négy évben 2-4 fészekaljnyi ﬁókát nevelt, de a 2008-as év kimagasló volt a 9 költéssel. 2010-ben csak néhány fészekkezdeményt regisztráltunk, költés nem volt. A húsz fészekben összesen 94 tojás volt,
melyből 82 ﬁóka kelt ki és 68 ki is repült. Költési sikerük 72%.
A csuszka (Sitta europaea L., 1758) évente váltakozva egy ill. két mesterséges odút foglalt el, de a természetes odúban fészkelő állomány is jelen van. Kilenc fészkükben 66 tojást, 61 kikelt, 60 kirepült ﬁókát regisztráltunk. Költési sikerük magas, 91%.
A seregély (Sturnus vulgaris L., 1758) leginkább a kuvikodúkat kedveli a Chernel-kertben, itt minden évben költött. Két tág
nyílású B odúban is megkísérelte a ﬁókanevelést, bár itt kevesebb sikerrel járt. Tíz fészket találtunk, melyek ismert tojásszáma húsz, ismert kirepült ﬁókaszáma 7. A kuvikodúkban a költéseket nem tudjuk nyomon követni.
A kerti rozsdafarkú (Phoenicurus phoenicurus L., 1758) 2005-ben még nem fészkelt a kertben. 2006-tól pedig évi egy ill.
két sikeres költése volt. Az elfoglalt odúk vagy az épített fészkek száma ennél több, ugyanis legtöbb esetben váltófészket is
készít, s nagy volt a pusztítás, fészekfosztogatás aránya is. Összesen 15 fészket készített, ebben a lerakott tojások száma 62,
kikelt ﬁókáké 40, kirepülteké 35. A ﬁókák 88%-a kirepült.
A házi rozsdafarkú (Ph. ochruros S. G. GMELINI, 1774) 2005-ben és 2010-ben költött sikeresen, 2007-ben fészekfosztogató
áldozatai lettek a tojások. Tizenkét tojásból 8 ﬁóka repült ki, ez 66%-os költési sikert jelent.
A nyaktekercs (Jynx torquilla L., 1758) is az alkalmi fészkelők sorába tartozik. A vizsgált időszakban háromszor költött
sikeresen, egyszer elhagyott öt tojást. Költési sikere 50%-os, mert a lerakott 24 tojásból 19 ﬁóka kelt ki, és 12 repült ki.
A madarakon kívül több emlős és rovarfaj is megtelepedett már az odúkban. Mókus kétszer nevelt ﬁakat, a nagy pelék pedig a költések utáni időben használták az odúkat alvóhelynek. Darazsak, poszméhek, fülbemászók és különböző bogarak is
rendszeresen megtelepednek elhagyott fészkekben vagy üres odúban.
A fenti eredményekből is látszik, hogy érdemes az odúkat, odútelepeket karbantartani, rendszeresen ellenőrizni. Így, ha
szükséges, időben be is tudunk avatkozni, pl. az elpusztult ﬁókákat eltávolításával a fészekből. A takarítás segít az odút
élősködő-mentesebben tartani, s a tisztákat szívesebben foglalják el a madarak.

Összefoglalás
Az eddigi eredmények számokba foglalva:
• Összesen 319 odú, melyből 134 foglalt,
54-ben elhagyott fészek vagy fészekkezdemény,
119 üres,
11-ben egyéb állat lakott (darázs, poszméh, mókus, nagy pele)
• 135 fészekből kirepült 707 ﬁóka, és
• 26 fészekaljnyi elpusztult ﬁóka ill. tojás
• 8 madárfaj.
Összességében jól működő, fajokban gazdag és megfelelő kihasználtságú a telep. A jövőben jó lenne, ha a most alkalmi fészkelőként jelen lévő házi rozsdafarkú és nyaktekercs is tartósan megtelepedhetne, illetve a kert rozsdafarkú állomány stabil
maradna (vagy nőne). Ennek érdekében folytatom tovább a kutatásokat, s a meglévő tapasztalatok alapján a faj igényeinek
leginkább megfelelő helyre kihelyezett odúkkal kívánom a fajszámot emelni, a kihasználtságot növelni.

Irodalomjegyzék
HORVÁTH E. (1963): Adatok Chernel István életrajzához. – Különnyomat a SAVARIA a Vas Megyei Múzeumok Értesítője I. 1963. kötetéből, Szombathely.
MARKOVICS, T. (2004): A kőszegi Chernel-kert. - Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Őriszentpéter, leporelló.
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1758) KÖLTÉSBIOLÓGIÁJÁNAK
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Abstract
Advanced techniques in the investigation of breeding biology of great tit (Parus major L., 1758). We use two types of advanced equipments to study the breeding biology of great tit: temparature loggers and infra red cameras.
Kulcsszavak: hőmérséklet adatgyűjtő, kamera, széncinege, fészkelésbiológia

Bevezetés
Odúlakó madarak megtelepítésére mesterséges fészekodúkat már több mint egy évszázada alkalmazunk. A kezdetek óta
foglalkoztatja az ornitológusokat ezen fajok fészkelésbiológiája, etológiája. Tanulmányozzák igényeiket, viselkedésüket,
hogy a faj számára mindinkább megfelelő fészkelőhelyet biztosíthassanak.
Kutatásunkban a fészkelésbiológia, etológia megﬁgyelésére kamerát, az odú hőmérsékletének nyomon követéséhez hőmérséklet adatgyűjtőket használunk.
A hőmérők alkalmazásának segítségével a következő kérdésekre kerestük a választ:
• A ﬁókák a fejlődésük során milyen mértékben fűtik az odút?
• Az odúk fűtöttsége hatással van-e a ﬁókák fejlődésének ütemére, az odúban töltött idő hosszára?
• Az odú helyének benapozottsága hatással van-e a ﬁókák odúban töltött idejének hosszára?
A kamerás megﬁgyeléssel a célunk:
• A széncinege fészeképítésének tanulmányozása
• Tojásrakás, tojásforgatás idejének, módjának megﬁgyelése
• Utódgondozás etológiájának tanulmányozása
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Anyag és módszer
A széncinege hazánk legnagyobb és leggyakoribb cinegefaja. Eurázsiai elterjedésű faj. Hazánkban mindenfele költ, ahol
természetes vagy mesterséges odúkat talál. Optimális élőhelye a lomberdő, az idős tölgyeseket kedveli leginkább (TÖRÖK
2000). Költ még parkokban, kertekben, mezőgazdasági területen és fenyvesben is. Nagyon alkalmazkodóképes, ezért a mesterséges odúval is könnyen megtelepíthető.
A hőmérséklet méréséhez DS1921L típusú hőmérséklet adatgyűjtőt használtunk (1. ábra). Ez egy két gramm tömegű, egy
centiméter átmérőjű fém hőmérő, amely beállítástól függő időközönként rögzíti az adatokat. A rögzítések közt eltelt idő egy
másodperc és több óra között változhat. Praktikusságát növeli, hogy nem kell hozzá vezeték, belső energia-forrással rendelkezik, mely kb. 10 évig folyamatos működni engedi. A memóriájában több mint 2600 adatot tud tárolni, ha betelt a régieket
felülírja. A mérés kezdete beállítható, időzíthető.
A hőmérők kalibrálás és összemérés után kerültek kihelyezésre. Az állomáshőmérőhöz és egymáshoz képest sincs néhány
tized Celsius foknál nagyobb eltérés köztük. Pontossága 0,5°C, felbontása 0,0625°C is lehet. Kihelyezésre kis, jól szellőző
ruhatasakban kerülnek. A ﬁókák fejlődésének vizsgálatánál az odúkban és a hőmérő házikóban elhelyezett adatgyűjtők
óránként rögzítettek értékeket. Az odúk helyének benapozottságát két hőmérő együttes kihelyezésével vizsgáltuk. Ekkor
egy hőmérőt az odúba egyet a tetejére rögzítettünk. A hőmérőről az adatok egy USB csatlakozós kábel ás adapter közbeiktatásával a számítógépre vihetők, itt egy egyszerű szoftver segíti a hőmérő beállítását, kezelését.

1. ábra: Hőmérséklet adatgyűjtők
Diargam 1: Temperature loggers
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2. ábra: Széncinege (kamera által mutatott képen) / great tit (pictures taken by camera)

Eredmények
Az odúkban mért és a külső hőmérő által rögzített hőmérséklet különbsége a költés előrehaladtával folyamatosan változik.
A tojásrakás időszakában a különbség szabálytalanul ingadozik a külső besugárzás mértéke szerint. Kotláskor az odúban
2-3°C hőmérséklettöbblet ﬁgyelhető meg egész nap. A ﬁókák kelését követően 10-12 napos korukig a hőmérsékletkülönbség
fokozatosan nő, eléri a 6-8°C-t is, aztán a kirepülés napjára visszaesik 3-4°C-ra (3. ábra). Ez abból adódik, hogy a csupasz
ﬁókák az odú hőmérsékletét még nem tudják befolyásolni, saját hőszabályozásuk is gyenge, melengetésre szorulnak, emiatt
készítik a szülők a fészket melegre. A tokosodó illetve tokos ﬁókák (3-8 napos) már nagyok, testüket még nem fedi toll, így
az odút fűtik a testhőmérsékletükkel. Kirepülés előtt álló ﬁóka tollazata már zárt, hőszigetelő. Árnyékos helyen lévő odú
nappal nem melegszik fel, de éjjel 5-6°C-kal melegebb, mint a környezete (4. ábra).

3. ábra: A 17. odúban, napos helyen, mért hőmérséklet
járása 2008.04.30 és 6.9 között
(Sopron, Botanikus kert) / Diagram 3 The ﬂuctuation
of temperature, measured in the nesting box No 17,
set in a sunny place between 30 April 2008 and 09
June 2008. (Botanical Garden, Sopron)

4. ábra: Árnyékos helyen lévő odúban mért hőmérséklet járása 2008.04.07 és 5.23 között
(Sopron, Botanikus kert) / Diagram 4 The ﬂuctuation
of temperature, measured in a nesting box, set in
the shade between 07 April 2008 and 23 May 2008.
(Botanical Garden, Sopron)
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A benapozottság vizsgálata során napos, árnyékos ill. félárnyékos helyet tudtunk elkülöníteni a graﬁ konok futása alapján.
„Napos” helynek azt neveztük, ahol a maximális hőmérsékletkülönbség 4°C-nál nagyobb, több csúccsal rendelkezik, a graﬁ kon dél körül lapos, a maximum közeli értéket 3-4 órán át tartja (5. ábra). „Félárnyékos” az a hely, ahol a graﬁ kon hegyes,
egy-két kiugró érték van 2-4°C-os maximális hőmérsékletkülönbséggel (6. ábra). „Árnyékos” helyen az odúban mért és a
külső hőmérséklet együtt fut, köztük 0-2°C-os maximális hőmérsékletkülönbség tapasztalható (7. ábra).

5. ábra: Hőmérséklet járása egy „napos” helyen lévő odúban és környékén
(Sopron, Botanikus kert, 2009.09.14.-09.21.) / Diagram 5 The ﬂuctuation of temperatured
in a nesting box, put in a „sunny” place and in its neighbourhood

A széncinege ﬁókák fejlődésének ütemét többek közt az is befolyásolja, hogy az odút, amiben fejlődnek, milyen mértékű napsugárzás éri. A kevés direkt napsugárzást kapó (árnyékban lévő) odúban a ﬁókáknak több energiát kell a testük (és az odú)
fűtésére használni, mint egy benapozott, s ezáltal melegebb odúban.
Az odú elhelyezése hatással van a ﬁókák odúban töltött idejére. Az odúkat félárnyékos/árnyékos és napos kategóriákba
soroltuk a benapozottság időtartama és a maximális hőmérsékletkülönbség alapján. A maximális hőmérsékletkülönbség
alapján a félárnyékos/árnyékos helyen lévő odúkból a ﬁatalok 18,9 nap, míg a napos helyen lévőből 18,5 nap alatt repültek
ki. Besugárzás időtartama alapján 19 ill. 18,6 napot töltöttek az odúban. Mindkét esetben látjuk, hogy a benapozott odúból
előbb kirepülnek a ﬁókák.

6. ábra: Hőmérséklet járása egy „félárnyékos” helyen lévő odúban és környékén (Sopron,
Botanikus kert, 2009.09.14.-09.21.) / Diagram 6 The ﬂuctuation of temperature in a
nesting box, put in a „half-light” place and in its neighbourhood
(Botanical Garden, Sopron, 14.09.2009-21.09)

32

І Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar І Tudományos Doktorandusz Konferencia І Sopron, 2011. április 13.

7. ábra: Hőmérséklet járása egy „árnyékos” helyen lévő odúban és környékén
(Sopron, Botanikus kert, 2009.09.14.-09.21.)
Diagram 7 The ﬂuctuation of temperature in a nesting box, put in a „shady”
place and in its neighbourhood

A ﬁókák odúban töltött idejét a külső ill. az odúban mért hőmérsékleten kívül még számos tényező befolyásolja. A táplálék
mennyisége kihat a fejlődés ütemére, de a szülők „rutinja”, kora is meghatározó. Aszimmetrikus kelésű madarakról van szó,
ami a koruk meghatározásában bizonytalanságot eredményez, hiszen a ﬁókák kora között 2-3 nap eltérés is lehet. Az időjárási tényezők közül a hőmérsékleten kívül a csapadéknak is fontos szerepe van. Csapadékos napokon kevés a táplálék, ami
visszavetheti a fejlődést, s ilyen napokon a szülők nem is reptetnek ki ﬁókát.
További még megválaszolatlan kérdések:
• A költés eredményességét befolyásolja-e a külső illetve az odúban mért hőmérséklet?
• A különböző anyagú és állapotú (nedves, száraz) odúknál milyen a felmelegedés, lehűlés sebessége?
• Milyen mértékben fűtik fel a madarak télen az éjszakázásra használt odúkat?
• Melyik odúnak a legjobb a hőtartó képessége?
Egy B típusú odú lett felszerelve kamerával, s 2010-ben két költésről sikerült felvételt készíteni, melyen jól látszik a fészeképítés (1. ábra), tojásrakás, a kotlás, a szülők egymásról és ﬁókáikról való gondoskodása. A felvételeket még nem sikerült
teljesen kiértékelni.

Összefoglalás
2007-től hőmérséklet adatgyűjtőket is használunk a széncinege költésének vizsgálatához. Ezekkel nyomon követhető az
odúban a hőmérsékletjárás, segít a kirepülés napjának megállapításában is. Télen kihelyezve az odúkba vizsgálható, hogy
éjszaka mennyire melegedik fel az odú az éjszakázó madaraktól. Két hőmérő együttes alkalmazásával vizsgálható az odú
helyének benapozottsága is.
A kamera segítségével az utódneveléssel kapcsolatos etológiai kérdésekre kaphatunk választ.

Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar І Tudományos Doktorandusz Konferencia І Sopron, 2011. április 13. І

33

INHIBÍCIÓS HATÁSOK KIMUTATÁSA
KOMPLEX ENZIM RENDSZEREKBEN
STATISZTIKAI MÓDSZEREKKEL
HERKE ZOLTÁN1 – NÉMETH ZSOLT ISTVÁN2
NYME, EMK, Kémiai Intézet, 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
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Abstract
Some biotechnological developments are intensively focused to the in vitro applications of various enzymes. Technological
usage of enzyme reactions is expansively widespread. The enzymes extracted from genetically modiﬁed bacteria or from
other organisms have been using to manufacture medicines and food products or to decompose environmental pollutants.
Recently, many publications have outlined biocatalytic proposals for the degradation of environmental pollutions of carbohydrates and their derivatives. The common problem in the developments based on microbes and enzyme preparations
is the reliable prediction of the inhibition effects. Because of the pollutant heterogeneity, the biocatalytic degradations are
speciﬁc tasks to be solved. To their effective execution, it is necessary to map the possible inhibition mechanisms originating from the concrete contaminants. On the base of supposed reaction kinetics, the different inhibition effects can be
become detectable from temporal alterations of the concentrations indicating the demolition of the contaminants. Statistical parameter estimations and reaction curves of biochemical degradation can be used to recognise such inﬂuences. By
modelling the dehalogenation of some chlorinated carbohydrates, the statistical possibilities of the inhibition research are
discussed.
Keywords: enzyme inhibition, error analysis, bioremediation, chlorinated hydrocarbons
Kulcsszavak: enzim inhibíció, hibaanalízis, bioremediáció, klórozott szénhidrogének

Bevezetés
A szerves eredetű környezet szennyezések felszámolására gyakran alkalmaznak bioremediációs eljárásokat (RÉVÉSZ,
2009). A talaj, ill. talajvíz szennyezőanyag tartalmát mikroorganizmusok vagy növények, valamint in vitro enzimkészítmények felhasználásával igyekszenek csökkenteni (ANTON, 2010). Szénhidrogének, gázolaj és zsiradékok kármentesítési lebontása már rutinszerűnek tekinthető, más szennyezők (pl. fenolos, ill. halogénezett vegyületek) bio- vagy ﬁtoremediációja
intenzív kutatás-fejlesztések tárgyát képezik. A sikeres alkalmazásokon túl a bioremediáció kulcs problémája a környezetszennyezések speciﬁ kusságából: a szennyező komponensek heterogenitásából és a szennyezett közeg ﬁ zikai, valamint kémiai sajátságainak változékonyságából ered. A lebontás biokémiai folyamatokon keresztül valósul meg, melyek különböző
tényezőkre, hőmérsékletre, pH-ra, inhibitor koncentrációkra, stb. érzékenyek. A lebontás sebessége környezeti körülményfüggő. A hatékony bioremediációs kármentesítések kidolgozásához a bontás kinetikai paraméter érzékenységét tisztázni
szükséges. A biokémiai reakciók enzim, szubsztrát és inhibitor koncentrációktól, valamint Michaelis-állandóiktól való
függése alapján a lebontás sebessége optimálható, s így a kármentesítés hatásfoka maximalizálható, ill. időtartalma minimalizálható. Egy speciﬁ kus bioremediációs kármentesítés optimálása az aktuális lebontás szűkkeresztmetszetének mechanizmus és paraméter ismeretét igényli. A maximális biokémiai reakció sebességet (v max) és a Michaelis-konstans (K M)
értéket, az enzimkinetika összefüggései alapján a kiindulási szubsztrát, a köztes metabolit vagy a végtermék koncentrációk
lebontás folyamán tapasztalt változásaiból, értékeiknek időbeli, kinetikai sorozataiból becsüljük meg. A becslés jóságát a
feltételezett mechanizmus valószínűsége, és/vagy az analitikai mérés érzékenysége befolyásolja.
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Lebontási folyamatok inhibíciója visszatükröződik az enzimkinetikai paraméterek, a vmax és a K M értékeiben. Értékeik
megváltozása inhibíciós hatások jelenlétére utal. K M és v max indikátor szerepére alapozott inhibíció kimutatáshoz értékeiket pontosan becsülni szükséges. Michaelis-Menten kinetikát feltételezve a dolgozat a K M és v max becslésének mérési hibáktól, szubsztrát koncentrációktól és inhibitor hatástól való függésére irányítja a ﬁgyelmet. Hiba- és regresszió analízisekkel bemutatja a szubsztrátok modell kinetikai adataiból származtatott inhibíció megállapítások erejét. A modell vizsgálat
klórozott szénhidrogének szakirodalmi dehalogénezési reakciólépésére és kinetikai adataira fokuszál. Dehalogénezésen
keresztüli lebontásuk a tapasztalt környezetszennyezéseik koncentráció tartományában modellezett.

Klórozott szénhidrogének dehalogénezési mechanizmusa
Az 1960-as években fedezték fel, hogy számos talaj mikroorganizmus rendelkezik olyan dehalogenáz, oxigenáz aktivitással, amelyek
xenobiotikumok bontására is képesek. Egyes enzimek klórozott
szénhidrogén származékokkal is kialakíthatnak enzim-szubsztrát
komplexeket, s természetes szubsztrátjaikhoz viszonyítva kisebb
sebességekkel, de a biokémiai reakciók katalízisét biztosítják. A klórozott szénhidrogének térkémiai hasonlóságon alapuló xenobiotikus
lebontása evolúciós időskálán formálódik. E jelenség teszi alkalmassá az élővilág fajait rezisztencia kialakítására, ill. annak mértékének
fokozására. A klórozott szénhidrogénekkel szemben legellenállóbb
organizmusok kiválasztása, ill. dehalogénezési kapacitásaiknak
„irányított evolúción” keresztüli növelése vezetett el rezisztens változatok tenyésztéséhez, ill. bioremediációs alkalmazási célú felhasználásukhoz. A legkisebb szénatom számú és egyben az egyik leggyakoribb környezetszennyező, a diklór-metán biokatalitikus lebontását
intenzíven kutatják. Dehalogénezésére már lebontási mechanizmust
is valószínűsítenek (BLOCKI–LOGAN–BAOLI–WACKET, 1994,
VUILLEUMIER –LEISINGER, 1996). A Methylophilus törzs baktériumaiból izolált enzim katalízisére megfogalmazott mechanizmus
szerint a diklór-metán az enzim aktívcentrumához tartozó 116-os
hisztidin és 117-es triptofán aminosav egységek imino-funkciós
csoportjaival hidrogénhíd kölcsönhatást alakít ki (lásd. 1. ábra). Az
enzim kofaktora a glutation, amelynek tiol funkciós csoportja az aktívcentrum 12-es szerin építőegységéhez hidrogénhíd kialakításával kapcsolódik, miközben a kénatom egyik magános párja az aktív
centrumhoz kötött diklór-metán szénatomjához koordinál. E magános pár koordináció a diklór-metán Walden-inverzióját indukálja.
A diklór-metánban a szén-klór szigma kötés tovább polarizálódik,
csökkentvén e kötés aktiválási energiáját, ami heterolitikus kötésfelszakadáshoz vezet. A diklór-metánról leszakított klór az enzimszubsztrát komplexben klorid-ionként marad rögzítve az aktívcentrumból való kilépéséig. A Walden-inverzió során a diklór-metán szén
atomja a glutation kén atomjához klórmetil funkciós csoportként
transzferálódik. Eközben a glutation tiol funkciós csoportjának hidrogénje protonként leszakad. A keletkező klórmetil-glutationban a
szén-klór kötés sósav keletkezése mellett hidrolizál, hidroxi-metilglutation képződését eredményezve. A hidroxi-metil-glutationból
egyensúlyi reakcióban formaldehid szabadul fel, miközben a reakció
kofaktora, a glutation regenerálódik.

1.ábra. Diklór-metán dehalogénezési mechanizmusa
/ Dehalogenization mechanism of dichloromethane;
LEISINGER – BADER – HERMANN − SCHMIDAPPERT – VUILLEUMIER 1994
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Dehalogénezési modell és paramétereinek becslése
A dehalogénezés választott kinetikai modellje a szakirodalmi ismeretek bázisán megfogalma-zott hipotézisekhez igazodik. Az (1) összefüggéssel feltételezett kinetikai modell megkötési rendszere három feltételezést foglal magában:
• A klórozott szénhidrogének enzimatikus lebontása folyamán valószínűsíthető, hogy a C-Cl σ-kötés heterolitikus felszakítása a lebontás első, s egyben sebesség meghatározó biokémiai reakciólépése.
• Kofaktorként a lebontáshoz glutation szükséges, amelynek mennyisége a biológiai rendszerekben megközelítőleg
állandó értékűnek tekinthető. Így a sebesség meghatározó lépésről feltételezzük, hogy kvázi Michaelis-Menten kinetikai típusú.
• Feltételezhetően a sebesség meghatározó lépést a reakcióközeg különböző összetevői, pl. anion-tartalmai (Cl-, F-, SO42, NO3-, stb.) gátolhatják.
A megkötések teljesülése esetén a klórozott szénhidrogén koncentrációjának (S) csökkenése egyenesen arányos a belőle keletkező közti termék koncentráció (P) változásával. Továbbá, a mechanizmus kvázi Michaelis-Menten típuskénti kezelése
a klórozott szénhidrogén időbeli mennyiség csökkenését az (1) összefüggéssel fejezhetjük ki:

dS
dt

(1)

dP
dt

vmax

S
KM

S

,

ahol S – a klórozott szénhidrogén, mint kiindulási szubsztrát koncentrációja, K M – a dehalogénezés Michaelis konstansa,
v max – a dehalogénezési lépés maximális reakció sebessége.
Az (1) összefüggés formailag egy elsőrendű differenciálegyenlet, melynek t = 0, S = S0 kezdeti értékfeltételhez tartozó analitikus megoldását (1.1) implicit egyenlet szemlélteti:

(1.1)

K M ln

S
S0

S

S0

v max t

Az (1), ill. az (1.1) egyenlet alapján, az S szubsztrát kinetikai mérési eredményeiből lehetséges a lebontási paraméterek, K M
és v max értékeit megbecsülni. (1) egyenlet Lineweaver-Burk–féle linearizálásával, a dt/dS és az 1/S mennyiségek lineárisan
korrelálnak egymással. A reciprok mennyiségek regressziós egyenesének meredekségéből és tengelymetszetéből a K M és
v max megbecsülhető. Ehhez az S = S(t) kinetikai görbe diszkrét adatsorát numerikusan deriválni szükséges. Az (1.1) összefüggés becslésének felhasználásához, az egyenlet S implicit tagjai szerint kvázi többváltozós lineáris összefüggéssé alakítandó. Y = ln(S/S0) és X = S változók bevezetésével kapjuk:

(1.1.1) K M Y

X

S0

vmax t ,

amely háromdimenziós (Y, X, t) síkot határoz meg. Az (1.1.1) egyenlet többváltozós regressziójának együtthatói a keresett
biokémiai átalakulás paramétereinek alternatív becslései.

Hibaanalízis
A dehalogénezési modell statisztikai tesztelését diklór-metán, diklór-etán, triklór-etilén és tetraklór-etilén szubsztrátok
generált kinetikai adatsoraira hajtottuk végre. (1) differenciálegyenlet numerikus megoldásait a klórozott szénhidrátok
szakirodalmi Michaelis konstansaira, maximális reakciósebességeire és leggyakoribb előfordulási koncentráció tartományára állítottuk elő (lásd. 2. ábra). A SCILAB műszaki programozás ODE, differenciálegyenlet megoldó algoritmusával
generáltuk a szubsztrátok S = S(t) adatsorait, amelyekhez utólag − az analitikai mérések véletlen hibáit modellezendően –
az átlagos koncentráció 0 – 5 %-os értékének megfelelő amplitúdójú zajt szuperponáltattunk. A lebontási modell generált
adatsorainak egyik reprezentánsát mutatja be a 2. ábra.
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2.ábra. Dehalogénezés hatása a klórozott szénhidrogének koncentrációira / Effect of the dehalogenization of chlorinated hydrocarbons on the
concentration

A modell egyenleteken (1. és 1.1) hibaanalízist hajtottunk végre. Az eredmények felfedik a zaj−amplitúdónak és a kiindulási
szubsztrát koncentrációnak a K M és v max becslési jóságára, hibáira gyakorolt hatását. Az elméleti úton származtatott tendenciákat a zajjal terhelt adatsorok regressziós modellszámításai is alátámasztják. Az (1) egyenlet zérus (I.a. : S >> K M) és
elsőrendű (I.b. : K M >> S) szubsztrát koncentráció tartományaiban a hibaanalízis eredményei:

S

I.a)

dS
dt
Si

Si

hS

hS

dS
dt

KM ,

Si
t

Si 1
t
hS

1

vmax

hS
S
t

S
KM

vmax

S

vmax

vmax

hS
t

vmax

2

vmax
S
t

mivel zérusrendű reakciósebesség tartományban

hS
t

2

(2)

,

v max ,

vmax .

A maximális reakciósebesség becslési hibája (∆v max) egyenesen arányos a szubsztrát koncentráció hibájával (∆hS) és fordítottan arányos a numerikus differenciálás lépésközével (∆t).

I.b)
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S
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S

és

hS

v max
KM

m

relációk fennállása esetén a (3) összefüggésben a

m hS

többihez képest elhanyagolható

(3.1)

hs
t

2

(3.1.1)

hs
t

2

S m

vmax
KM

vmax
KM

. Ekkor

hS

vmax
KM

2
t

hS

0

m hS a

hS

S m.

Fejezzük ki (3.1.1)-ből a szubsztrát koncentráció relatív hibáját:

(3.2)

hS
S

S

(3.2.1.)

S

m
2 v max
t KM
2
t

v max
KM

m

Az elsőrendű sebességi tartományában a maximális reakció sebesség és a Michaelis konstans hányadosának abszolút hibája (∆m) egyenesen arányos a szubsztrát koncentráció relatív hibájával (δS). A numerikus differenciálás lépésköze (∆t)
fordítottan arányosan befolyásolja a becslés jóságát. Az (1) egyenlet alapján, numerikus differenciálást is magában foglaló
K M és v max becslés a becslés jóságát a numerikus differenciálás lépésközétől is függővé teszi, ami ∆t értékének optimálását is
igényli. (1) egyenlet analitikus megoldása (1.1) implicit összefüggést szolgáltatja, amelynek hibaelemzése már ∆t ﬁgyelembe
vételét kikerüli. (1.1) egyenlet hibaterjedési elemzését II. levezetés szolgáltatja.

K M ln

II.
(4)
Legyen

(4.1)

S
S0

S

S0

v max t

S0
KM
S
1
ln
S
t,
vmax S 0 vmax
vmax
KM
1
Kv
és rv
.
vmax
v max
S
Kv ln
rv S rv S 0 t (4.1.1)
S0

Kv ln S

Kv ln S 0

rv S

rv S 0

t

(4.1.1) szorzattagjaira alkalmazva a hibaterjedési relációkat:

(4.1.2)

Kv ln S

ln S
ln S

Kv ln S

Kv
Kv

Kv ln S 0

ln S 0
ln S 0

K M ln S 0

Kv
Kv

rv S hS

,ahol
hS− a szubsztrát koncentráció abszolút hibája és ht− az időbecslés abszolút hibája.
Egyszerűsítés és a logaritmikus függvény Gauss-féle hibaterjedési sajátsága alapján:

(4.1.3)

Kv

hS
S

ln

S
Kv
S0

Kv

hS
S0

rv S hS

rv S 0 rv

(4.1.3)-ból kifejezve a maximális reakciósebesség reciprokának (rv) hibáját:
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ht

rv S 0 rv

ht

(4.2)
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KM
S0

KM
S S0

KM
S 02

S
S0

hS

KM
S Kv
ln
S0
S 0 Kv

(4.2) egyenlet a hibaterjedés I.a és I.b elemzések eredményeinek megerősítése mellett kihangsúlyozza a maximális reakciósebesség becslésének kiindulási szubsztrát koncentrációtól való függését is. Az elméleti hibaanalízissel párhuzamosan
modelleztük a hiba nagyságának és a szubsztrát koncentrációknak az (1.1) egyenlet regressziójára, ill. paraméter (1/v max,
K M/v max) becsléseire gyakorolt hatását. Diklór-metán dehalogénezési modell lebontásánál a kiindulási koncentrációnak
és a „mérési/modellezési” hibának (zajnak) 1/v max, ill. K M/v max értékek szórásaira gyakorolt hatásait a 3. és 4. ábrák szemléltetik. A modellszámítással származtatott szórásváltozási tendenciák a (3.2.1) és (4.2) hiba összefüggések arányossági
kapcsolataival harmonizálnak.

3.a. ábra. A kiindulási koncentráció hatása 1/v max szórására
(Effect of the initial concentration on the standard deviation of 1/v max)

3.b. ábra. A szubsztrát koncentráció zajának hatása 1/v max szórására.
(Effect of the substrate error on the standard deviation of 1/v max)

4.a. ábra. A kiindulási koncentráció hatása K M/v max szórására
(Effect of the initial concentration on the standard deviation of K M/v max)

4.b. ábra. A szubsztrát koncentráció zajának hatása K M/v max szórására
(Effect of the substrate error on the standard ) deviation of K M/v max)

Inhibíció hatása szubsztrátok lebontási kinetikájára
A dehalogénezési modell megalkotáskor szakirodalmak alapján ﬁgyelembe vettük a vizsgált klórozott szénhidrogének egymás lebontásaira kifejtett, potenciális inhibíciós hatásait. Inhibitornak nevezzük azt az anyagot, amely egy enzim által
katalizált reakció sebességét csökkenti. Reverzibilis, megfordítható gátlás több féle létezik a gátlószer függvényében. Legáltalánosabb eset, melyet az 5.a. ábra is bemutat a kompetitív inhibíció. Ekkor az inhibitor sztérikusan hasonló az enzim
természetes szubsztrátjához. A térkémiai hasonlóság lehetőséget teremt arra, hogy a szubsztráttal „versengve” komplexet
képezzen az enzimmel.
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5.a. ábra Kompetitív inhibícióhatása a Michaelis-Menten kinetikára
(Effect of the competitive inhibition on the Michaelis-Menten kinetics)

Más jellegű gátlást kapunk akkor, ha a gátlószer és a szubsztrát nem ugyanarra a helyre kötődik. A nem kompetitív gátlásoknak több féle típusa létezik annak megfelelően, hogy mind az enzim és mind az enzim-szubsztrát komplex képes az
inhibitort az aktív centrumtól eltérő helyen kötni. Ezt az esetet nemkompetitív vagy más néven, vegyes típusú inhibíciónak
nevezzük (5.b. ábra), a kinetikai kulcs paraméterek közül a v max jelentősen csökkeni fog, míg K M változatlan marad. Amenynyiben a gátlószer csak az enzim-szubsztrát komplexhez tud kötődni unkompetitív (lásd 5.c. ábra) gátlásról van szó. Ekkor
vmax és K M értéke csökkenést mutat.

5.b. ábra Nemkompetitív inhibíció hatása a
Michaelis-Menten kinetikára
(Effect of the non-competitive inhibition on the
Michaelis-Menten kinetics)

5.c. ábra Unkompetitív inhibícióhatása a
Michaelis-Menten kinetikára
(Effect of the uncompetitive inhibition on the
Michaelis-Menten kinetics)

Az (1) kinetika érvényességét feltételezve négy klórozott szénhidrogén dehalogénezésére, diklór-metán (DCM), diklóretán (EDC), triklór-etilén (TCE) és tetraklór-etilén (PCE) szubsztrátokra az (5.1-4) differenciálegyenleteket magában
foglaló modellt alkalmaztuk a kinetikai görbék előállításához. A modell diklór-metán és triklór-etilén lebontásainál kompetitív és nemkompetitív inhibíciós hatásokat tartalmaz. A diklór-metán lebontását a diklór etán, amíg a triklór-etilénét
a diklór-metán gátolja. A modellbe épített kereszt korrelációs hatás miatt az inhibitorok koncentrációja − mivel a lebontásban szubsztrátként is szerepelnek – időben változó, csökkenő. Emiatt a modell inhibíciós megkötésű megoldása az 5.ab. ábrákon bemutatottakétól eltérő. Az inhibícióval terhelt egyenletek kinetikai koncentráció görbéi az állandó inhibitor
koncentrációhatásnak kitettekéhez képest módosulnak. A modell inhibíciómentes és inhibícióval terhelt feltételekre való
megoldásait egyaránt származtattuk. Inhibíciómentes esetre az inhibíciós hatásokat megtestesítő, a Michaelis-konstanst,
ill. a maximális sebességet módosító faktorokat az (5.1) és (5.3) egyenletekből elhagytuk.

(5.1)

(5.2)
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d SDCM
dt

d SEDC
dt

k DCM E 0 DCM
K M DCM

1

SEDC
Ki

SDCM
SDCM

k EDC E 0 EDC SEDC
K M EDC STCE
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(5.3)

d STCE
dt

(5.4)

d SPCE
dt

k TCE E 0 TCE
K M TCE

Ki
K i SDCM
STCE

k PCE E 0 PCE SPCE
K M PCE SPCE

A modell megoldását a 1. táblázat adataira állítottuk elő. A szubsztrát koncentrációk időbeli változásai képezték (1) és (1.1)
egyenletek regressziós analíziseinek kiindulási adatsorait. 1/v (∆t/∆S), 1/S és ln(S/S0) adatelőkészítéseket követően az (1)
egyenlet linearizált formájának 1/v versus 1/S regressziós analízisét hajtottunk végre. Az (1.1) összefüggés esetén az ln(S/
S0), S és t adatok többváltozós regressziós paramétereit becsültük. Mindkét regressziós vizsgálat becsléseket szolgáltatott
a dehalogénezési folyamatok K M/v max és 1/v max paraméter értékekre. A becslések statisztikai eredményeit az 2. táblázat tartalmazza.
1. táblázat. Modell paraméterek / Parameters of the modell
Diklór-metán

Diklór-etán

Triklór-etilén

Tetraklór-etilén

k

0,002

0,02

0,0014

E0

60

150

250

0,0055
0,66

S0

19

1,2

8,75

0,66

KM

40

300

150

200

, ahol k− a biokémiai reakció sebességi együtthatója (1/h), E0− teljes enzim koncentráció (μmol), S0 – kiindulási szubsztrát
koncentráció (μmol) és K M – Michaelis konstans (μmol).
2. táblázat. Dehalogénezési adatsorok paramétereinek (K M/v max, 1/v max, ill. S0/v max) becslései
(Expective parameters of the dehalogenization data series (K M/v max, 1/v max, and S0/v max))
Zaj=0,5 %
Kinetika i
görbék

Regressziós modellek
(1.1)

DCM
Szórás

Átlag
Inhibíciómentes

DCM

EDC

TCE

-8,33

-0,33

-2,85

0,2216

3,0198

0,9098

KM/v max

3,4173

1,52

6,4137

3,1451

S0/v max

4,1544

3,087

7,8481

6,2024

KM/v max

333,3

100

428,57

-8,2156

-6,6509

-3,5243

6,5652

KM/v max

334,9841

96,1578

423,3891

106,119

S0/v max

156,3152

6,909

31,037

-3,4182

1

0,9986

0,9999

0,9951

4,7316

590,9914

53,2647

975,6837

(-1)/v max
KM/v max

71,557

192,1099

366,9534

187,4699

Átlag

(-1)/v max

-8,5136

8,1474

85,6454

699,4343

347,2959

68,496

1157,0033

213,3317

0,1922

0,0013

0,0913

0,0129

(-1)/v max

141,2552

3,3104

521627,332

12,0352

S0/v max

158,3

0,4

25

KM/v max

2608,1978

1,6472 4558905,604

S0/v max

2681,8852

3,3443

Km/Vmax

103,9 (1.1)

Szórás

0,342
Átlag

Inhibícióval kiegészített

3,37

4562588,461

6,7593

(-1)/v max

-4140,4024

-15,3628 -217964,7962

-27,0313

KM/v max

73340,8113

91,0445

1878958,931

93,9728

S0/v max

78638,4807

17,3552

1906582,681

16,1139

0,9955

0,9982

0,3801

0,9933

731,3947

176952,6452

179,3481

R2
-1

10,9356

(-1)/v max

R2

-0,519

PCE

Szórás

PCE

(-1)/v max

TCE

(-1)/v max

R2
-1

EDC

Szórás

(-1)/v max

2700,0998

KM/v max

50089,8881

234,2351

1546609,476

33,0645

Átlag

(-1)/v max

664,2656

-856,0818

-96289,859

-31,1924

KM/v max

12778,0514

443,1486

840759,2915

4,1422

0,0007

0,0349

0,003

0,0002

R2
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A 2. táblázat adatai egyértelműen visszatükrözik (1) modell hibájának differenciálási lépésköztől való függését. A modellszámításnál alkalmazott, ∆t = 2 h lépésközre, már 0.5 % szubsztrát koncentráció hiba esetén a becslés pontatlanná válik.
A K M/v max átlagértékek nagyságrendekkel térnek el a kiindulási modellértékektől, s a szórásaik óriásiak. Ezzel szemben a
(1.1) modellnek többváltozós regressziója viszonylag pontos becsléseket szolgáltat. Az inhibíció hatását (1) modellre származtatott adatokból kimutatni nem lehetséges, amíg ugyan ezen adatok többváltozós regressziója egymástól szigniﬁ kánsan
megkülönböztethető inhibíciót nem tartalmazó és inhibícióval terhelt paramétereket eredményez. A KM és v max érték megváltozásán alapuló inhibíció kimutatáshoz a hibaanalízis relációit ﬁgyelembe vevő adatelőkészítést szükséges alkalmazni.

Inhibíció hatása szubsztrát koncentrációk korrelációjára
Hasonló mechanizmussal lebomló szubsztrátok koncentrációinak időbeli adatsorai lineárisan korrelálnak, korrelálhatnak
egymással. A komponensek korrelációi, s lineáris kapcsolatukat megjelenítő regressziói is potenciális, inhibíciós hatást
rejtő információ hordózok. Ha egy szubsztrát azonos körülmények, pl. inhibíciómentes lebontás melletti adatsorait korreláltatjuk, akkor szükségszerű, hogy regressziós koefficiens egyhez közeli értékkel rendelkezzen. Ezt az erős korrelációs kapcsolatot szemlélteti a 6.a. ábra. Az eltérő zaj mintázat miatt a komponens adatsorainak autokorrelációja a meredekségben,
a tengelymetszetben és a határozottsági fokban csak kismértékű eltéréseket indukál. Diklór-metán dehalogénezési adatsorokra kapott regresszió meredeksége és határozottsági foka majdnem egységnyi, tengelymetszete, pedig majdnem zérus.

6.a. ábra Azonos mértékű, de eltérő mintázatú zaj hatása
(Effect of error with identical measure, but with
different pattern)

6. b. ábra Diklór-metán inhibíciós és inhibíciómentes adatsorainak korrelációja
(Correlation between DCM data with inhibition
and without inhibition)

Diklór-etán által kifejetett inhibíció esetén diklór-metán dehalogénezési sebessége csökken. Koncentrációjának időbeli változása, hasonló lebontási kinetika mellett módosul. Az inhibíciós lefutású adatsor monotonitása az inhibíció mentes adatsorétól eltérő. A két adatsort korreláltatva az autokorreláció regressziójától (6.a. ábra) eltérő regressziót kapunk
(6.b. ábra). Az inhibíció hatása jelentős regressziós meredekség és tengelymetszet változásban tetten érhető. Különböző
szubsztrátok adatsorainak korrelációjában is leképződik az inhibíció. A dehalogénezési modellünkben a diklór-metán inhibitoraként diklór-etán funkcionál. Az inhibíció mentes, ill. inhibíciós hatás alatti, diklór-metán diklór-etán adatsorok
regresszióinak összehasonlításából (7.a.-b. ábrák) is szembetűnő az inhibíciónak meredekség és tengelymetszet változtató
szerepe, amelyet a regressziók kovariancia analízise is alátámaszt.

7. a. ábra DCM-EDC inhibíciómentes adatsorok
korrelációja (DCM-EDC inhibíciómentes adatsorok korrelációja)
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7. b. ábra DCM-EDC inhibiciós adatsorok
korrelációja (Correlation between DCM and
EDC data with inhibition)
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Összefoglalás
Környezeti kármentesítések során a felszín alatti közeg szénhidrogén szennyeződésének csökkentésére in vitro enzimkészítményeket alkalmaznak. Annak érdekében, hogy a folyamat hatásfoka maximalizálhatóvá váljon, a szennyeződések
degradációs kinetikai paramétereit és az azokat befolyásoló tényezőket (enzim, szubsztrát, és inhibitor koncentrációk) a
lehető legnagyobb pontossággal feltérképezni szükséges. A dolgozat klórozott szénhidrogének dehalogénezésenek modell
által előállított kinetikai adatainak statisztikai értékelésével mutatta be a bomlási kulcsparamétereket (KM és vmax)
befolyásoló tényezőket, beleértve a mérésből fakadó hibákat is. Az elméleti hibaanalízissel párhuzamosan a hiba és a
szubsztrát koncentrációk mértékének a kinetikai paraméterekre (1/vmax, KM/vmax) gyakorolt hatását is modelleztük. A
modell eredményeket két különböző regressziós becslésnek vetettük alá. Az (1.) becslési eljárás esetében viszonylag kicsi,
0,5 %-os zaj esetében is pontatlanná válik a becslés, melynek magyarázata a differenciális lépésköz értékében keresendő.
Ezzel szemben az (1.1), többváltozós regressziós becslés alkalmazásakor az általunk előidézet inhibíciós hatás a becsült
paraméterek változásából elkülöníthetővé váltak. A generált inhibíciós hatások jelenlétét érzékelhetővé tettük különböző
szubsztrátok adatsorainak korreláltatásával. Az inhibíció jelentős mértékben megváltoztatja a korreláló szubsztrátok regressziós egyeneseinek meredekségét és tengelymetszetét.

Irodalomjegyzék
ANTON A. (2010): Kármentesítési kézikönyv 5. Bioremediáció: Mikrobiológiai kármentesítési eljárások. −Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Budapest
BLOCKI F. – LOGAN M.S.P. – BAOLI C. – WACKETT L. P. (1994): Reaction of rat liver glutathione S-transferases and bacterial dichloromethane
dehalogenase with dihalomethanes. Journal of Biological Chemistry 269 (12), 8826-8830
LEISINGER T. – BADER R. – HERMANN R. – SCHMID-APPERT M. – VUILLEUMIER S. (1994): Microbes, enzymes and genes involved in
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RÉVÉSZ S. (2009): Adalékanyagok hatása különböző szennyezőanyagok lebontására. Doktori értekezés Szent István Egyetem, Gödöllő
VUILLEUMIER S. – LEISINGER T. (1996): Protein engineering studies of dichloromethane dehalogenase/glutathione S-transferase from
Methylophillus sp. strain Dm 11. Ser12 but not Tyr6 is required for enzyme activity. European Journal of Biochemistry 239, 410-417.
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Abstract
Common ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) is the most prevalent weed in our country because of it has high competition
and adaptation ability and it increases continually the area of fallow. The spread of ragweed exceeds in 5,3% in the agricultural areas. In addition it has also human-health effect. It causes the most allergic symptoms by its pollens. One plant is able
to produce more than 8 billion pollen.
The spread and adaptation of ragweed was not studied in forest area. It would be important to study this association from
more aspect too. We don’t know detailed its interaction in forest biocoenosis. Common ragweed causes problems in generation of reproductive material of forestry so much as in agriculture, so the protection against it is necessary. The aim of my
research is to examine interactions between common ragweed and the forest habitat and to work out different protective
methods.
Keywords: common ragweed, forest area

Bevezetés
Az Országos Szántóföldi Gyomfelvételezések adatai alapján az 50-es években a 21. leggyakoribb gyomnövénynek számító
parlagfű a 90-es években az első helyre került és borítása mind a mai napig növekvő tendenciát mutat 1. táblázat.
A parlagfű kutatása elsősorban a mezőgazdasági területekre korlátozódik, erdészeti vonatkozásban kevesen vizsgálták.
CSECSERITS és munkatársai szántóföldön kívüli területeken tanulmányozták a parlagfű előfordulását és tömegességét.
Megállapították, hogy az erdészeti ültetvények közül legnagyobb gyakorisággal nemesnyár ültetvényben fordul elő, kis
gyakorisággal pedig természetközeli élőhelyeken is megtalálható 1. ábra (CSECSERITS et al. 2009).
Egy másik tanulmány a parlagfű erdei jelenlétével illetve terjedésével foglalkozott. Felméréseik alapján a parlagfűnek
kedveznek a talaj-előkészítéssel járó mesterséges erdőfelújítások, a gépekkel karbantartott erdei utak, kaszált útszegélyek,
árkok, különösen akkor, ha ezek megfelelően nyitottak ahhoz, hogy elegendő fényt kapjanak. Terjedését nagyban segíti a
mezőgazdasági termények erdőbe történő szállítása, például a vad takarmányozását szolgáló termények, amelyek gyakran
tartalmaznak parlagfűmagot (HIRKA-CSÓKA, 2009).
A parlagfű kutatása erdészeti területeken fontos lehet, egyrészt nem eléggé ismerjük a parlagfűnek az erdei biocönózissal
való kapcsolatát, másrészt a parlagfű az erdőtelepítésekben és az erdészeti szaporítóanyag-előállításban ugyanúgy problémát okozhat, mint egy mezőgazdasági kultúrában. A védekezési lehetőségek itt viszont korlátozottak és kimunkálásra
várnak.
A parlagfű irtása – erősen allergén volta miatt – törvény által előírt feladat, amely komoly társadalmi összefogást igényel.
1.táblázat A parlagfű dominanciájának változása az Országos Szántóföldi Gyomfelvételezések alapján
Table 1 Change of ragweed dominance based on National Weed Survey
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1. ábra: A parlagfő előfordulási gyakorisága a vizsgált élőhely-típusokban
Figure 1 Frequency of ragweed appearance in the experimental area

Vizsgálati anyag és módszer
A parlagfű allelopátiás tulajdonságainak megismerése mellett szeretném felmérni a parlagfű jelenlétét, tömegességét elsősorban erdőtelepítésekben, továbbá tervezem az egyes kémiai védekezési módszerek vizsgálatát, amelynek célja újabb
hatóanyagok tesztelése és technológiába illesztése. Kutatásomhoz a mintaterületet a Somogy megyei MOCZ és TÁRSA
magánerdészet biztosítja. A kísérlet során két talajféleségen, barna erdőtalajon és réti talajon 2×8 hektáros területen kétféle technológiát alkalmazva, sorcsík permetezéssel és szabályozott cseppméretű permetezéssel (Controlled Droplet
Apllication), négyféle növényvédő szer hatását fogom vizsgálni kocsányos tölgy csemetével telepített területen. A készítmények nevét, hatóanyagát és az ajánlott dózist a 2. táblázat tartalmazza.
2. táblázat Készítmények és dózisuk / Herbicide and referenced dose
NÉV

HATÓANYAG

DÓZIS

RACER 25 EC

ﬂurokloridon

2,0-3,0 l/ha

LUMAX

mezotrion+
S-metolaklór+
terbutilazin

4,5 l/ha

CHIKARA 25WG

ﬂazaszulfuron

150-200 g/ha

ﬂumioxazin

80 g/ha

PLEDGE 50 WP

Az említett készítményeken kívül tesztelem még a PULSAR 40 SL gyomirtó szert a parlagfű elleni védekezés során akác
csemetekertben, amely egy imazamox hatóanyagú levélen keresztül felszívódó herbicid.

Összefoglalás
Erdészeti területen a gyomirtás közel sem olyan egyszerű, mint egy mezőgazdasági kultúrában. A gyomirtó szerek jelentős
része erdészeti területeken nem engedélyezett, a mechanikai gyomszabályozás magas anyagi vonzata mellett kis hatásfokú,
és gyakran olyan helyen kell a gyomirtást végezni, ahol akadályozott a gépek használata. Csemetekertekben – szemben az
erdősítéssel – a szaporítóanyag védelme és folyamatos gyommentessége alapvető követelmény. A gyomok elleni védekezés
hosszú időn keresztül kézi erővel történt, amely – főleg a csírázás időszakában – nagy veszteséggel járt. A gyomirtó szerekkel
a kézi munka részben, vagy teljesen helyettesíthető, a veszteség és az élőmunka-igény csökkenthető, ezért az 1960-as évektől kezdődően már az erdészetben is használtak különböző készítményeket. Az Európai Uniós szabályozások következtében
viszont számos jól bevált szer engedélyét bevonták, így az alkalmazható vegyszerek száma minimálisra csökkent (VARGA,
2009). Kutatásom célja egy erdészeti területen is alkalmazható, parlagfű ellen hatékony integrált gyomszabályozási módszer kidolgozása.

Irodalomjegyzék
CSECSERITS A. – KRÖEL-DULAY GY. – MOLNÁR E. – RÉDEI T. – SZABÓ R. – SZITÁR K. – BOTTA-DUKÁT Z. (2009): A parlagfű (Ambrosia
artemisiifolia L.) előfordulása és tömegessége változatos tájhasználatú mozaikos tájban. – Gyomnövények, gyomirtás, 10(1): 44-51.
HIRKA A. – CSÓKA GY. (2009): A parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.) a hazai erdőkben. – Növényvédelem, 45(8): 438-439.
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Abstract
The anaerobic fermentation of the industrial byproducts originated agricultural production is signiﬁcant and applying
monosubstrat is very vulnerable because of one sort of basic material. in this case the chemical analysis has important role.
The effect of the artiﬁcial feeding of cresol on volatile fatty acid (VFA) concentration and the daily gas yield was examined during the fermentation based on sugarbeet pulp. The average gas yield was 6500 ml/d at the 54,4g/d organic loading
rate (OLD) but the concentration of cresol above 973 mg/l resulted the drastic decreasing in gas yield. The effect of 376
mg/l cresol concentration caused increasing of the total amount of VFA. Above the 484 mg/l cresol level the butanic acid,
isovaleric acid and valeric acid could be determined. This statement correlates to the inhibitation of cresol on the metanogenic bacteria. Different aromatic compounds (phenylacetic acid, phenylpropionic acid) and valerolactam could be identiﬁed at the level of 300 mg/l cresol.
Keywords: anaerobic fermentation, VFA, cresol, sugarbeet pulp
Kulcsszavak: anaerob fermentáció, illékony zsírsav, krezol, cukorrépa szelet

Bevezetés
Az anaerob fermentációval nyert biogáz előállításban Magyarországon jelentős tartalékok vannak. A hagyományosnak tekinthető szerves trágyára alapuló termelés mellett a mezőgazdasági eredetű ipari melléktermékek metántermelés hasznosítására való törekvés a földgáz árak növekedésével egyre fokozódik. Az ipari feldolgozás során keletkező hulladékok egyik
ismérve, hogy monoszubsztrátként történő alkalmazásuk a fermentlé kémiai komponenseinek, makro- és mikroelem öszszetételének folyamatos kontrollja mellett lehet csak gazdaságos (PULLAMANAPPALLIL és mtsai, 2001; LOMBORG és
mtsai, 2009; LÓPEZ és mtsai, 2009). A fermentációs folyamatok során olyan toxikus vegyületek is képződhetnek, illetve felhalmozódhatnak, amelyek gátló hatással bírnak a különböző lebontó folyamatokra. A metanogenézist végző baktériumok a
legérzékenyebbek a környezet paramétereinek megváltozására, inhibíciójuk a fermentlé különböző illózsírsav komponenseinek koncentráció növekedésével jár (CHEN és mtsai, 2008; GALLERT – WINTER, 2008; HERNANDEZ – EDYVEAN,
2008; WANG és mtsai, 2009).
A fermentációs folyamatokban a különböző aromás vegyületek gátló hatása bizonyított, ugyanakkor a hatás mechanizmusa, illetve a küszöbkoncentrációk meghatározása még további vizsgálatokat igényelnek (FEDORAK – HRUDEY, 1984;
BORJA és mtsai, 1997; HECHT – GRIEHL, 2009). A fenol anaerob fermentációban történő lebontása két úton lehetséges;
vagy hexánsavon keresztül ecetsavvá, vagy 4-OH-benzoesav, majd benzoil-CoA-án keresztül béta-oxidációban ecetsavvá alakul át. A lebontásban a hőmérséklet jelentős hatással bír, a mezoﬁ l tartományban (35-39 ºC) a hatásfok jobb, mint
termoﬁ l értékek (50-55 ºC) esetén (BISAILLON és mtsai, 1991; LEVÉN – SCHNÜRER, 2005; LEVÉN és mtsai, 2010).
Laborkísérletben vizsgáltuk a fenolszármazék, p-krezol adagolása következményeként a fermentlében növekvő koncentráció hatását a gáztermelés, a fermentlé savösszetételének, továbbá a fermentáció során keletkező intermedier vegyületek
megjelenését a cukorrépa szeletre alapozó fermentációban.
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Anyag és módszer
A laborkísérlet során 2,5 liter össztérfogatú üvegedényben 1 liter térfogatú silózott répára adaptált, már aktív iszappal dolgoztunk. A maximális szerves anyagterhelés elérése (54,4g) után a krezol – 4-metilfenol – mesterséges beadagolása vizes
oldat formájában történt, 45 napig. Az 1-3. napon 5 mg/l krezolt adtunk a fermentléhez. Ezt követően a 4–8. napon 10 mg/l
krezolt adagoltunk a mintához, majd a 28. napig 2 naponta emeltük az értéket 5 mg/l-rel. A 29. naptól kezdődően további 5
mg/l krezol koncentrációval növeltük a terhelést a kísérlet végéig (maximum érték 145 mg/l krezol).
A termelődő gáz mennyiségét Tedlar teﬂon gáztasakokba gyűjtöttük, s naponta egyszer regisztráltuk. A szerves alapanyag
betáplálása naponta kétszer történt. Az állandó vízhőmérsékletet (37ºC) vízfürdő biztosította.
A fermentlé egyes kémiai paramétereit (pH, összes szerves sav tartalom, illó zsírsav koncentráció, krezol koncentráció) naponta, a további paramétereket kéthetente mértük (ammónia-nitrogén tartalom, foszfor tartalom, oldott KOI, szárazanyag
tartalom).
Krezol koncentrációjának meghatározása
A 10 percig 18000-es fordulaton centrifugált iszap felülúszójából 250μl térfogatot metanollal 1250 μl-re hígítottuk, majd 50
μl tömény hangyasavval történő savanyítás után egy Shimadzu GC-MS QP 2010 típusú gázkromatográf-tömegspektrométer
segítségével előzetes 5 pontos kalibráció után határoztuk meg a fermentlé krezol szintjét. 1μl mintát injektáltunk Supelco
SLB-5ms típusú oszlopra (split 20). Az injektor hőmérséklete 250°C, az oszlop hőmérséklete 100°C volt. A 100°C kezdeti
hőmérsékletet 5 percig tartottuk, majd 20°C/perc emeléssel 300°C-ig növeltük.
Savtartalom meghatározás
A fermentlében lévő oldott összes savtartalmat titrálás során határoztuk meg. Az iszapok felülúszójából kivett 5 ml mintához 45 ml desztillált vizet adtunk, majd a pH értékeket 0,1 M sósavval folyamatosan csökkentettük, míg el nem érte a 2,0
értéket. A CO2 eltávolítása miatt 15 percig kevertettük. Ezt követően 0,1 M lúggal megtitrálva az oldatot, a 4 és 5 pH értékek
közötti lúgfogyásból számítottuk ki a VFA értéket.
Illó zsírsavak koncentrációjának meghatározása
Az egyes iszapok 6000-es és 18000-es fordulatszámon való centrifugálás után a felülúszót 0,25μm-es Nylon membrán típusú
szűrőpapíron átszűrtük. Az így kapott mintákat egy Gynkotek M480 pumpából, TOSOH 6040 UV detektorból, Rheodyne
8125 típusú injektorból, Aminex HPX-87H típusú oszlopból (300x7.8mm; 5μm) (BioRad Co., USA) álló nagyteljesítményű
folyadékkromatográffal (HPLC) határoztuk meg. A mozgó fázist (0,005M kénsav) 600μl/perccel 60 bar nyomáson áramoltattuk. A beinjektált mennyiség 20 μl volt. A koncentrációkat az előzetesen felvett 5 pontos kalibráció alapján határoztuk meg.

Eredmények
Célunk a krezol mesterséges adagolása mellett a keletkező gáz mennyiségének és a savtartalom változásának megﬁgyelése
volt.
Az 1. ábra szemlélteti a krezol koncentrációjának változását és a gáztermelés alakulását a kísérlet során. A rendszer felterheléséig a gáztermelés állandósultnak (6500ml/nap) tekinthető, bizonyos mértékű ﬂuktuációtól eltekintve. A krezol adagolását, folyamatosan emelve (ld. anyag és módszer), a 45. napig folytattuk, amikor a fermentlé krezol tartalma elérte a 1249mg/l
koncentrációt, amely hatására a gáztermelés drasztikus csökkenésnek indult.
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1. ábra: A parlagfő előfordulási gyakorisága a vizsgált élőhely-típusokban
Figure 1 Frequency of ragweed appearance in the experimental area

A krezoltartalom növekedésével, a gáz mennyiségének csökkenése mellett, az illó zsírsavak koncentrációinak emelkedése
volt tapasztalható (2. ábra). A szerves savak összetétele információt ad a rendszer állapotáról. A savtartalom növekedés
a fermentációs rendszer problémájára utal. A keletkezett karbonsavaknak nincs számottevő toxikus hatása a metanogén
baktériumokra nézve 2000mg/l összkoncentráció alatt. A 35. napig sem az ecetsav, sem a propionsav szintje nem emelkedett meg jelentős mértékben, majd a kísérlet előrehaladtával az ecetsav koncentrációja jelentős mértékben nőtt (6115mg/l),
kétszerese lett a szintén nagy mennyiségben termelődött propionsav koncentrációjának (3612mg/l). A 35. napot követően
az illó savtartalom elkezdett növekedni, a fermentlé 376mg/l krezol szintje mellett. Egy fermentációs rendszer állapotát jól
jellemzi az ecetsav és propionsav aránya, illetve a kisebb mennyiségben megjelenő egyéb karbonsavak (izovajsav, vajsav,
izovaleriánsav, valeriánsav). A homológ sor soron következő tagja – a kapronsav – a fermentlé 830mg/l-es krezol tartalmának elérése után jelent meg. A szerves savtermelés befolyásolja a közeg pH-ját, ezáltal hatással van a baktériumok savlebontó, gáztermelő folyamataira.

2. ábra: Az illó zsírsavak és a krezol koncentrációjának változása a kísérlet során / Alteration of
the volatile fatty acids and cresol concentrations during the experiment

A magas krezolszint elérésével egyéb aromás karbonsavak, fenolos vegyületek, heteroatomot tartalmazó gyűrűs vegyületek jelentek meg a fermentlében. A vegyületek kimutatását a krezol méréséhez használt oldatból végeztük el. E komponensek kapcsán mennyiségi meghatározást nem végeztünk, a változás nyomon követésére a kromatográﬁás csúcs alatti
területek összehasonlítása szolgált (3. ábra).
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3. ábra: A fermentléből kimutatható vegyületek relatív mennyiségi változásai / Alteration
of the peak areas of the different aromatic components and valerolactam from sludge

Következtetések
A folyamatosan növekvő krezol (ld. anyag és módszer) hozzáadását követően a fermentlében mért koncentráció emelkedett
(~40mg/l/nap). A metanogének gátlására vonatkozó krezol koncentráció határérték 970mg/l-nek bizonyult, amely szint elérésekor a gáztermelés lecsökkent. A fermentlében keletkezett szerves savak koncentrációi 376mg/l krezolszintnél emelkedtek, s a kísérlet végére az ecetsav elérte a ~6000mg/l koncentráció értéket. A krezol hatására egyéb vegyületek is megjelentek (benzoesav, fenilecetsav, fenilpropionsav, valerolaktám, dimetil-fenol). Ezen anyagok szerepe még nem tisztázott,
további vizsgálatot igényelnek.

Összefoglalás
A mezőgazdasági eredetű ipari melléktermékek anaerob fermentációjának hasznosítása nagy jelentőséggel bír, de a
monoszubsztrát rendszer az egyfajta alapanyag miatt nagyon érzékeny, ezért a kémiai analízisnek kitüntetett szerepe van.
A cukorrépa szeletre alapozott fermentáció során vizsgáltuk a mesterségesen adagolt krezol hatását a gáztermelésre, valamint az illó zsírsavak összetételére. Megállapítottuk, hogy az 54,4g szervesanyagterhelés mellett a gáztermelés 6500 ml-en
stabilizálódott, azonban a fermentlé krezol koncentrációjának 973mg/l értéke felett a gáztermelés drasztikus csökkenését
eredményezte. 376mg/l koncentráció felett a krezol hatására a szerves sav összmennyisége megnövekedett, 484mg/l felett
a vajsav, az izovaleriánsav és a valeriánsav is megjelent. E megállapítás a krezol metanogénekre gyakorolt inhibícióját mutatja. Bizonyos krezol szint 301mg/l elérése után benzoesav, 484mg/l krezol koncentráció mellett egyéb aromás vegyületek
(fenilecetsav, fenilpropionsav), és heteroatomos gyűrűs vegyületek (valerolaktám) is kimutathatóak.

Irodalomjegyzék
BISAILLON, J-G. – LÉPINE, F. – BEAUDET, R. – SYLVESTRE, M. (1991): Carboxylation of o-cresol by an anaerobic consortium under methanogenic
conditions – Applied and Environmental Microbiology 57:2131-2134.
BORJA, R. – ALBA, J. – BANKS, C. J. (1997): Impact of the main phenolic compounds of olive mill wastewater (OMW) ont he kinetics of acetoclastic
methanogenesis – Process Biochemistry 32:121-133.
CHEN, Y. – CHENG, J.J. – CREAMER, K. S. (2008): Inhibition of anaerobic digestion process: A review. Bioresource – Technology 99: 4044-4064.
FEDORAK, P. M. – HRUDEY, S. E. (1984): The effects of phenol and some alkyl phenolics on batch anaerobic methanogenesis.
Water Research 18:361-367.
GALLERT, C. – WINTER, J. (2008): Propionic acid accumulation and degradation during restart of full-scale anaerobic biowaste digester.
Bioresource Technology 99:170-178.
HECHT, C. – GRIEHL, C. (2009): Investigation of the accumulation of aromatic compounds during biogas production from kitchen waste. Bioresource
Technology 100:654-658.
HERNANDEZ, J. E. – EDYVEAN, R. G. J. (2008): Inhibition of biogas production and biodegradability by substituted phenolic compounds in
anaerobic sludge – Journal of Hazardous Materials 160:20-28.
LEVÉN, L. – NYBERG, K. – SCHNÜRER, A. (2010): Conversion of phenols during anaerobic digestion of organic solid waste – A review of important
microorganisms and impact of temperature – Journal of Environmental Management (2010) doi:10.1016/j.jenvman.2010.10.021
LEVÉN, L. – SCHNÜRER, A. (2005). Effects of temperature on biological degradation of phenols, benzoates and phtalates under methanogenic
conditions – International Biodeterioration and Biodegradation 55:153-160.
LOMBORG, C. J. – HOLM-NIELSEN, J. B. – OLESKOWICZ-POPIEL, P. – ESBENSEN, K. H. (2009). Near infrared and acoustic chemometrics monitoring of volatile fatty acids and dry matter during co-digestion of manure and maize silage – Bioresource Technology 100:1711-1719.
LÓPEZ, J. Á. S. L. – SANTOS, M. Á. M. – PÉREZ, A. F. C. – MARTÍN, A. M. (2009): Anaerobic digestion of glycerol derived from biodiesel manufacturing
– Bioresource Technology 100: 5609-5615.
PULLAMMANAPPALLIL, P.C. – CHYNOWETH, D. P. – LYBERATOS, G. – SVORONOS, S. A. (2001): Stable performance of anaerobic digestion in
the presence of a high concentration of propionic acid – Bioresource Technology 78:165-169.
WANG, Y. – ZHANG, Y. – WANG, J. – MENG, L. (2009): Effects of volatile fattya acid concentrations on methane yield and methanogenic bacteria –
Biomass and Bioenergy 33:848-853.

Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar І Tudományos Doktorandusz Konferencia І Sopron, 2011. április 13. І

49

ENERGETIKAI PELLETEK
ELŐÁLLÍTÁSÁNAK ÖKOENERGETIKAI
VONATKOZÁSAI
PAPP VIKTÓRIA – MAROSVÖLGYI BÉLA
NYME, EMK, Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézet
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
e-mail: pappviktoria@emk.nyme.hu

Abstract
Due to an Europian Union engagement, we have to increase the proportion of renewable energies in Hungary. The percent
of renewable energies should be 14,7% up to 2020. There are huge possilbilities in the biomass utilization, indeed in our
country herabaceous and woody plants, forestry and agricultural byproducts are available in large quantities. Because of
the small bulk density of primary materials, we want to facilitate the transport and the utilization therfore the energetical
compressed are received more attention. Our searching were performed with pelleting different types of lignocellulose.
At ﬁrst the energy substance of primary materials were examined in a laboratory, after the factory inspections were performed. In our study both of fuels and manufacturing process were researched. We examined of the pellet producing from
dry, debarked pinetrees, and from rape stem. The research was made at Pellet Product Kft, which is a woodpellet provider
company in Petőháza. The electric energy usage of pellet production, primary energy consumption and other important energetic parameters(eg.:ash and cremical consumpsion) were examined.. At the and of the searching the energetic multiple
related to the product and the energetic efficiency were also calculated. We can conclue that producing of pellet with the
simplest technology (without drying and long-distance transport) we can make high quality materials with a good energetical efficiency.
Keywords: renewable energie, pellet production, agripellet, energy balance

Bevezetés
Napjaink egyik fontos feladata a megújuló energiaforrások felhasználásának növelése, a fosszilis energiahordozók felhasználásának csökkentése. Hazánkban 2020-ra teljesítenünk kell az EU-ban vállalt 13%-os (20,0 %-os) megújulós arányt, tehát a megújulók hasznosítását jelentősen növelni kell. Magyarország lehetőségei nagymértékben a biomasszában rejlenek,
a fás és lágyszárú növények, erdészeti, faipari, mezőgazdasági melléktermékek energetikai felhasználásában. A fa apríték
energetikai hasznosítása mellett egyre nagyobb szerephez juthatnak az energetikai tömörítvények, melyek az egyre nagyobb lakossági- és kis kommunális energia felhasználóknál is alkalmazhatóak úgy, hogy felhasználásakor a hőtermelés
komfortossága és szabályozottsága megközelíti/eléri a gázalapú energiatermelés hasonló jellemzőit. A pellet és brikett jelenleg tiszta fából készül (fapellet), de a jövőben kérget is tartalmazó fából, mezőgazdasági melléktermékekből, energetikai
faültetvények anyagából, egyéb lignocellulózokból, égethető hulladékokból is készülhet pellet.
A pelletálás nem egy új eljárás, hiszen már rég óta állítanak elő takarmány-pelletet állati takarmányozás céljából. Így tehát
a faalapú, energetikai felhasználásra szánt pellet a tűzipellet, amely 5-12mm átmérőjű, 10-50mm hosszú, csigás vagy cellás adagolással könnyen, és jól szabályozhatóan betáplálható a tűztérbe. Kisebb és nagyobb teljesítményű kazánok esetén
is biztonságosan és jó hatásfokkal alkalmazható. Nagy előnye az automatizált betáplálás, mellyel a fűtés komfortossága a
gázalapú kazánokéval egyenértékű. Elterjedését a pelletkazánok magas ára korlátozza hazánkban, a magyar termelők nagy
része sajnos csak külföldön tudja értékesíteni a fapelletet.
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A vizsgálatok célja
A kutatás első részében a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján végeztünk számításokat a hazánkban rendelkezésre
álló mezőgazdasági szalma energetikai célokra történő felhasználását illetően. Az agripelletek közül elkezdtük a repceszárból készülő pellet előállítását és energetikai laborvizsgálatát. A megújuló energiák előállítása során lényeges kérdés
mennyi energiát fordítanak a gyártási folyamatokra, valóban megéri-e a termék előállítása energetikai szempontból is.
A kutatások egyik fontos területe az energetikai elemzés, amelyben a pellettálás ill. brikettálás legkisebb energiafelhasználásával kapcsolatos vizsgálatokat végeztük a felhasználóhelyig történő szállítás nélkül. A kutatás során meghatároztuk
a gyártási folyamatok energiahatékonyságát, valamint az energetikai hatásfokot. A későbbiekben az alap energiamérleg
vizsgálatát kiterjesztjük az agripellet gyártási technológiára.

Irodalmi áttekintés
A hazánkban előállított energia, csak kevesebb, mint egyharmadát fedezi az ország egyre növekvő energiaigényének. El kell
gondolkodnunk azon, hogy milyen eszközökkel, milyen módszerekkel lehet a külföldről érkező fosszilis anyagok arányát
visszaszorítani. Magyarország fejlett mezőgazdasággal rendelkezik, hatalmas mennyiségű mellékterméket hagyva maga
után évente. A betakarított növények mellett, a különböző szalmák és szár-maradványok jelentős része tüzelési célokra
használható. A fő kérdés az, mennyi az az energia mennyiség, ami ezekből az anyagokból kinyerhető. Ez az érték pontosan nem számolható ki, ahogy ezt a tudományos irodalmakban lévő különböző értékek és adatok is bizonyítják. Egy pontos
érték becsléséhez ismernünk kell mekkora területen és milyen növényfajtát takarítottak be hazánkban. A KSH adatait ﬁgyelembe véve erről évenként összegyűjtött pontos értékek állnak a rendelkezésünkre, azonban ahogy a termésátlagok, a
keletkező melléktermékek mennyisége is tág határok között változik. Gabonaszalma esetén a hektáronkénti szalma súlya
1,5-3,5 tonna (BAKOSNÉ DIÓSZEGI–SOLYMOSI, 2008), míg kukorica esetén akár 6 tonna szár és csuta is keletkezik. Jelentős termőterülettel rendelkezik még a napraforgó, az árpa és a repce is. A számolások alapjául átlag értéket vettünk ﬁgyelembe. A betakarításkori nedvességtartalmak és vele együtt a fűtőértékek is változók, kukorica esetén a nedvesség akár az
55 %-ot is elérheti. Gabonaszalma esetén sokkal kisebb a nedvességtartalom, és nagyobb a fűtőérték, de pontos értékkel itt
sem tudunk számolni, aratás után a bálázás idején a szalma nedvessége 15-30 % között ingadozik. A másik lényeges kérdés,
hogy mennyi szalmára van szükség hazánkban. A fő felhasználó az állattenyésztés, azonban az utóbbi húsz évben a sertés és
szarvasmarha állománya kevesebb, mint a felére csökkent. Az állatállomány alakulását a KSH adatai alapján összegeztem
az 1-es ábrán.

1. ábra: Állatállomány alakulása – Livestock reduction
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Így jelentős mennyiségű gabonaszalma vált feleslegessé, és a felvásárlási ár is nagymértékben lecsökkent. Sajnos, ma sok
helyen a tarlón égetik el a szalmákat, vagy talajjavítás céljából beszecskázzák. Azonban a talajba sem lehet korlátlanul
visszajuttatni a lignocellulózokat, ugyanis a túlzott mennyiségű lágyszárú maradvány bedolgozása pentóz-hatást indít el
(TÁRMEG) A hatás lényege, hogy amennyiben a talajba kerülő, vagy talajban maradó szerves anyag szén:nitrogén aránya
20:1-nél nagyobb, a szénhidrát bontó baktériumok elszaporodása várható, és a fehérjék elbontásából származó ammóniát a
szervezetük felépítésére használják. Ennek az lesz a következménye, hogy a növények számára nem jut elég nitrogén. A tarló
és szármaradványok magas széntartalmú, jellemzően cellulóz szerkezetű anyagok, így a talajba kerülve a pentozán hatás
legfontosabb előidézői.

A vizsgálatok bemutatása
A vizsgálatok első felében a KSH adatai alapján készített számításokat mutatjuk be, majd kitérünk a laborvizsgálatokra.
Figyelembe véve tehát a betakarítható szalma mennyiségét, a változó nedvességtartalmakat és fűtőértéket, valamint a hazánkban állattartásra és talajjavításra használható mennyiségeket, hektáronkénti átlagértékekkel számolva kapunk egy
közelítő értéket. A 2-es ábrán látható mekkora energiamennyiség lehet a mezőgazdasági szalmákban, amit évente energetikai célokra lehetne hasznosítani.

2. ábra: Évente energetikai célokra használható energiamennyiség –
Annual energy use for energy purposes

Ez a becslés a betakarításkori legalacsonyabb fűtőértékekkel számolt, valamint gabonaszalmák esetén a szalmák felét veszi csak alapul az állattartásra fordított mennyiségek miatt. A kukorica, repce és napraforgó esetén pedig az összes lehozható mennyiségnek a 80%-át vettem alapul, a többi részt tápanyag utánpótlásra lehetne hasznosítani. Megoszlanak a vélemények, hogy a kukorica nagy nedvességtartalma miatt alkalmas-e energetikai felhasználásra, valamint a napraforgószár
a betakarítási nehézségei miatt inkább csak talajjavításra használható.

Repceszár pellet előállítása és energetikai vizsgálata
Magyarországon az utóbbi tíz évben, a biodízel-gyártásnak köszönhetően a repce termőterülete jelentősen megnőtt. Ebből
következik, hogy melléktermékként nagy mennyiségű szalma is keletkezik, hektáronként 3-6 tonna, valamint jó fűtőértékkel rendelkezik, ami indokolja az energetikai célú felhasználást. A NYME KKK energetikai laborjában állítottunk elő
repceszár pelletet, melynek vizsgáltuk az energetikai jellemzőit. A 3.ábrán látható berendezéssel, egy beadagolóval és egy
kispelletáló géppel dolgoztunk. A repceszárat először megfelelő méretűre kell darálni, melyet egy kalapácsos termény darálóval végeztünk. A darálás után hozzáadott adalékanyag nélkül sikerült jó minőségű pelletet előállítani.
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3. ábra: Adagoló gép és pelletáló berendezés – Dispenser machine and
pelletmachine

Az alapanyagnak és a terméknek is vizsgáltuk az energetikai jellemzőit. A fűtőérték meghatározásához kaloriméteres méréseket végeztünk. A hamutartalmat precíziós mérlegen való visszaméréssel határoztuk meg, izzító kemencében való égetés után. Az eredményeket összefoglalja az 1. táblázat.
1. táblázat A repceszár energetikai jellemzői- Energy characteristics of the rape stem
Nedvességtart. W(%)

Fűtőérték( MJ/kg)

Hamutart. AS( %)

Repceszár

12,5

16,0

5,1

Repcepellet

11,5

16,2

5,1

A táblázatban is látható, hogy a repcepellet az agripelletekhez képest magas fűtőértékkel rendelkezik. Hamutartalma a
fapellet 0,4 %-os hamujának a többszöröse, de lágyszárúak esetén ez az érték is jónak mondható. A speciális agripellet tüzelésre gyártott kazánoknak nem okoz gondot a fapellethez képest magas hamutartalom, valamint a lágyszárú növények
magas klór és kálim tartalma sem. Ha agripelletet égetünk fapellet kazánban, egy idő után korróziós problémák léphetnek
fel, melyek tönkreteszik a kazánfalat.

A pelletgyártás energiamérlegének vizsgálata
Lényeges kérdés a megújuló energiaforrások előállítása során, hogy megéri-e a gyártás, valójában mennyi energiát nyerhetünk, és mennyit fordítottunk a gyártási folyamatra. A fapelletgyártás alap energiafelhasználását vizsgáltuk a petőházai
Pellet Product Kft-nél, ahol kéregmentes fenyőből, faipari melléktermékből állítanak elő pelletet. Első célunk az energetikai jellemzők értékelése volt. Ehhez vizsgáltuk:
• az alapanyag és a termék energetikai jellemzőit
• a villamosenergia-felhasználást a fontosabb műveleteknél valamint összesen,
• a primer energiafelhasználást a műveleteknél és összesen,
• majd meghatároztuk a fajlagos energetikai mutatókat, úgymint:
• a termékre vonatkoztatott energetikai többszöröst,
• az energetikai hatásfokot.
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2. táblázat A fapellet energetikai jellemzői- The energy characteristics of wood pellets
Anyag

W (%)

FÉ (MJ/kg)

AS (%)

alapanyag

10,9

18,25

0,4

pellet

9,0

19,38

0,4

W= víztartalom, FÉ= fűtőérték (MJ/kg), AS= hamutartalom (%)

Az energetikai jellemzők meghatározása laborvizsgálatokkal történt. A fűtőérték méréséhez kaloriméteres mérésekre volt
szükség. A pellet és a faforgács nedvességtartalmának meghatározására is sor került, valamint a különböző nedvességtartalmú, ill. száraz alapanyag fűtőértékét is vizsgáltuk. A hamutartalmat izzító kemencében való égetéssel és visszaméréssel
határoztuk meg. A táblázatban jól látható, hogy mindkét termék magas fűtőértékkel rendelkezik, a hamutartalmuk pedig
nagyon alacsony, még az 1%-ot sem éri el. A mért, illetve számított értékek felhasználásával számítottuk a legfontosabb
fajlagos energetikai mutatókat:
• az energia hatékonysági mérleg (a termék energiatartalma a bevitt primerenergia 1t termékre vonatkoztatva)
• az energetikai hatásfok (a termék energia bevitellel csökkentett energiatartalma / a termék energiatartalma *100) %
(SEMBERY – TÓTH – PECZNIK, 2004)
3. táblázat A pelletgyártás villamosenergia felhasználása – Electricity consumption of pellet production
Gépsor-egység

kWh

MJ

t/h

kWh/t

Aprítógép

38,6

139,1

1,3

27,7

MJ/t
99,7

Pelletálógép

121,5

437,5

1,3

87,1

313,5

Egyéb villamos gép

28,2

101,6

1,3

21,7

78,1

Összesen

168,3

678,2

1,3

136,5

491,3

Erőművi hatásfokkal

454,4

1831,1

368,5

1326,5

A számolásokhoz ﬁgyelembe kell venni a szállítás energiáit. A beszállítás speciális tároló kocsikban történik, egy Landini
Power Farm traktorral. A 4. táblázatban tüntettük fel a faforgács szállítására vonatkozó adatokat. A beszállítás az alapanyag kis térfogati sűrűsége miatt sok energiát vesz igénybe, ezért fontos, hogy kis távolságon belül történjen. A vizsgált
üzemben ez megvalósul, ugyanis a faforgácsot egy közeli, 4 km-re lévő bútorgyártó üzemből hozzák.
4.táblázat A beszállításra fordított energia – Energy used for transport ( *MJ/t a gázolaj literenkénti fűtőértéke alapján)
Landini traktor
adatai

Üzemanyag
tartály (liter)

Átlagos szállított
menny.(kg)

102 literrel megtett forduló(db)

Fordulónkénti
fogyasztás(liter)

102

1930

14,5

7

Tonnánkén*MJ/t
ti gázolaj
fogyasztás(liter)
3,6

140,4

Az eredmények bemutatása
Az üzemi vizsgálatok és labormérések után az eredményeket technológiai elemekre bontva ábrázoltuk. A pelletgyártás
során a ráfordított energiák a 4. ábrán vannak feltüntetve.

4. ábra: The segmented technology consumption of pellet producing

54

І Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar І Tudományos Doktorandusz Konferencia І Sopron, 2011. április 13.

A diagramon jól látható, hogy a ráfordított energiák közül a villamos energia a legtöbb, ebből is jelentős részét maga a kompresszor, vagyis a forgács tömörítése teszi ki. Az összes ráfordításnál már a primer energiákat látjuk, a kérdés már csak az,
mennyi energiát nyerhetünk vissza. A fapellet fűtőértékének szabvány szerint 18,5 MJ/ kg felett kell lennie, ami a bejövő
forgács nedvességtartalmától függően picit ingadozik. Jelen esetben ez az érték 19,38 MJ/kg. Az input/output értéketeket
ﬁgyelembe véve az energia hatékonysági mérleg a pellet esetén 1:13,1-hez, tehát a befektetett energia körülbelül 13-szorosát
lehet visszanyerni. (Ebben nem jelenik meg a technológia egyéb elemeinek energiaigénye).A másik jelzőszám az energetikai hatásfok, ami a következő képlettel számolható:
H=(Eoutput-Einput)/Eoutput×100. A képletbe helyettesítve az energia bevitelt és a kihozatalt a pelletálás esetében a következő értéket kapjuk:
H=(19350-1476)/19350×100=92,37%, ami egy jó értéknek mondható. Persze ettől még a nedvesebb alapanyagból is lehet jó
minőségű pelletet előállítani, nyilvánvalóan nagyobb energiaráfordítással.

Összefoglalás és következtetések
Az eredmények azt bizonyítják, hogy a pellet-gyártás energetikai szempontból is megéri. Ami nagyon fontos az energiamérleg alakulását illetően, hogy a bejövő alapanyagot milyen távolságról szállítják, hiszen nagyon kicsi a térfogati sűrűsége, így
túl nagy távolságokról sem környezetvédelmileg, sem energetikai és gazdaságossági szempontból nem éri meg. A vizsgált
üzemben, az alapanyag a közelből érkezik, valamint a bejövő faforgács nem igényel szárítást, csak aprítást a pelletálás előtt.
A repceszár vizsgálata azt mutatja, érdemes lenne a pelletálással foglakozni, a fűtőértéke és a pellet minősége is jó, további
tüzeléstechnikai vizsgálatokra van szükség. A jövőben, a megújuló energiák növelésével, Magyarországon is nagyobb szerephez jutnak majd az energetikai tömörítvények, melyek alapanyagául a mezőgazdasági melléktermékek nagy mennyiségben rendelkezésre állnak.

Irodalomjegyzék
BAKOSNÉ DIÓSZEGI M. – SOLYMOSI J. (2008): A lágyszárú mezőgazdasági növényekből előállított pellet vizsgálata –
Hadmérnök 3: 17.
TÁRMEG J. Farmit-Agroportál szakcikkek( 2008): Teendő a szármaradványokkal
SEMBERY P. – TÓTH L. – PECZNIK P. (2004): Hagyományos és megújuló energiák – Szaktudás Kiadó, Budapest. pp. 1-264.

Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar І Tudományos Doktorandusz Konferencia І Sopron, 2011. április 13. І

55

KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK
TELJESÍTMÉNYÉT BEFOLYÁSOLÓ
JELLEMZŐK ELEMZÉSE
POLGÁR ANDRÁS
NYME, EMK, Környezet- és Földtudományi Intézet
9400, Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
e-mail: apolgar@emk.nyme.hu

Abstract
Environmental Management System (EMS) is the part of the management system of an organisation with the task to formulate and introduce the organisation’s environmental policy and handle the environmental factors. The advantage of the
systems standardised by international organisations is that they may be certiﬁed by specialised bodies of certiﬁcation (e.g.
ISO 14001, EMAS). In the interest of the real environmental performance behind a system, it is of high priority to explore
and analyse the environmental factors and impacts and to select the relevant environmental factors in the course of the implementation of the EMS. The research has been conducted by using questionnaires within home companies applying EMS
according to the standard ISO 14001. The objective of our survey was to perform an evaluation of the state of affairs after
13 years of the ﬁrst EMS certiﬁcation in the form of descriptive statistics. On the basis of the survey results we analysed the
standard and motivations of the companies’ general environmental management, the characteristics of the methodologies
applied in environmental impact analysis as well as the frequency of their application, the role of EMS in inﬂuencing the
state of the elements of environment, questions relating EMS application and environmental protection goals, and the efﬁciency of their realisation.
Keywords: environmental management, impact evaluation,
signiﬁcant aspect, environmental objective, environmental performance
Kulcsszavak: környezetmenedzsment, hatásértékelés,
jelentős tényező, környezeti cél, környezeti teljesítmény

Bevezetés
Napjaink környezeti problémáinak – jelentkezzenek azok akár globális, regionális, vagy éppen lokális szinten – kialakulásában a gazdasági szektor – és azon belül természetesen az ipar – szerepe megkérdőjelezhetetlen és meghatározó mértékű.
Ebből, valamint a szabályozhatóság viszonylagosan egyszerű voltából következően a környezeti gondolkodás egyik fontos
beavatkozási területe a gazdasági, azon belül is az ipari szféra területe. Az elmúlt időszakban számtalan súlyos és kisebb
környezetszennyezési baleset fordult elő. Ezek mutatják a legvilágosabban, milyen következményekkel jár a környezettudatos vállalatirányítás (KVI) hiánya és a nem megfelelő eljárások alkalmazása. A vállalatok zöme felismerte a környezetvédelem által gerjesztett innovációból származó lehetőségeket. A KVI az az alapvető megközelítés, amely megvalósításának eszközei közé tartoznak a környezetirányítási rendszerek (KIR) (pl. ISO 14001).

A kutatás motivációi, célkitűzések
Vizsgálataink alapja, hogy az ISO 14001 szerint szabványosított KIR működtetésével a jelentős vállalati környezeti hatásokat azonosítani, valamint rendszeresen elemezni kell. A KIR önmagában egy alapvető szervezési eszköz, a külső fél által
történő tanúsítás alapja. Piac-átalakító jelentőségénél fogva egyedülálló lehetőséget jelent a KVI összes eszközének széle-
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sebb körben való alkalmazására, így csökkentve az ipar környezetszennyező hatásait világszerte. A témában végzett vizsgálatokhoz a KIR-t leíró MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány környezeti teljesítmény (KT) fogalma adja a motivációt. Az ISO
14001-et érő legtöbb kritika, amelyre Seifert (1998) is felhívja a ﬁ gyelmet, a környezeti teljesítmény – felvizezett - fogalmát
éri. A szervezet által okozott környezeti terhelés csökkentését közvetlenül nem követeli meg a szabvány.
A mérnöki, környezeti hatásokon alapuló KT megközelítés szerint a KIR-ek hatékonyságát végeredményben a ﬁzikai környezeti teljesítmény tényleges javulása jelenti. Szemléletünk szerint a megfelelő működés egyik sarokpontja a tevékenységhez kapcsolódó környezeti tényező-hatás párok környezettudományi alapokon történő mind pontosabb azonosítása és
értékelése a PDCA ciklus Tervezési fázisa (Plan) (1. ábra) során.

1. ábra. A tervezési fázis követelményei és a jelentős hatások kiválasztási
folyamata az ISO 14001 szabványban. Forrás: Baley 1999 (saját szerkesztés)/
Requirements of the Plan phase and the process of selection of signiﬁcant
impacts (BALEY, 1999) (own construction)

Célunk a környezeti hatótényezők feltárása során az azonosítás és értékelés vizsgálata volt, mely környezettudományi
alapját képezi a rendszerek kiépítésének: a szervezetek stratégiai dokumentumait jelentő politika, célok és előirányzatok
a tevékenységekkel, termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos környezeti tényezők és lényeges környezeti hatások
ismeretén alapulnak.

Anyag, módszer és reprezentativitás
A kvantitatív empirikus kutatást (POLGÁR, 2010) a hazai ISO 14001 szabvány szerinti KIR-t alkalmazó vállalatok között (114 db) végeztük kérdőíves módszerrel. A felmérés célja az exploratív helyzetértékelés (gyakoriságelemzés), melynek
kontrolljaként a megkérdezett hazai tanúsító cégek vélekedése szolgált (10 db, becsült kiadott összes tanúsítvány: 1606 db).
Alább a vállalati sokaság, minta és kontroll adatainak összefoglaló táblázatát mutatjuk be.

1. táblázat. A minták adatai / Datas of the samples
Vállalati sokaság

Vállalati minta

Kontroll tanúsítói minta

KÖVET-KIR Nyilvántartás, 2008. január

Kérdőíves felmérés,
Polgár A. (2009-2010)

Vezető hazai tanúsító szervezetek (össz.: 16 db)
Kérdőíves felmérés,
Polgár A. (2009)

Minta: 114 db

Kontroll: 10 db

1.153 db ISO 14001 tanúsítás
Részarány az alapsokasághoz: 7,46%
930 db működő vállalati honlap

Részarány a vállalati soka- Részarány az alapsokaságsághoz: 9,89%
hoz: 62,50%
91 db hazai központ
6600 db telephely

1606 db összes kiadott KIR
tanúsítvány

A vállalati és tanúsítói kérdőív az alábbiak szerint épült fel főbb kérdéscsoportonként.
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2. táblázat. A kérdőívek felépítése / Construction of the questionnaires
A. Vállalati kérdőív (102 kérdés)

B. Tanúsítói kérdőív (kontroll) (92 kérdés)

I. Környezetmenedzsment rendszerrel kapcsolatos I. Tanúsított szervezetek környezetirányításának
kérdések (10 fő kérdés és 11 alkérdés)
színvonalára vonatkozó kérdések (10 fő kérdés és 46
alkérdés)
II. Környezeti hatások értékelésével kapcsolatos
kérdések (14 fő kérdés és 12 alkérdés)

II. Környezeti hatások kezelésére vonatkozó kérdések a szervezetek környezetirányítási rendszereiben
(11 fő kérdés és 29 alkérdés)

III. Környezetvédelmi célkitűzésekkel és intézkedésekkel kapcsolatos kérdések (10 fő kérdés és 39
alkérdés)

III. KIR tanúsítványok alakulására vonatkozó
kérdések (7 fő kérdés és 8 alkérdés)

IV. Általános adatok (11 fő kérdés)

A kérdések zártak voltak, de mindegyik esetén lehetőség volt megjegyzések, egyéb észrevételek megtételére. A kérdőív ellenőrző kérdéseket is tartalmazott, melyek alapján a hamis válaszok korrigálhatók voltak.
A kérdőíves felmérés korlátai, eredményességet befolyásoló tényezők:
• a kitöltés fegyelmezettsége
• pozitív torzítás (a megadott jó válasz és a valós helyzet közötti különbség)
• reprezentativitás kérdései.
A minta reprezentativitását jól mutatja az alábbi földrajzi régiónként és a TEÁOR’08 nemzetgazdasági áganként vett besorolás (2-3. ábra) alakulása. Megállapítható, hogy a minta jól reprezentálja a sokaságot.
2. ábra: Vállalati központok földrajzi megoszlása / Geographical division of the centers of the corporations

3. ábra. Nemzetgazdasági ágak megoszlása / Division of the sections of the national economy

Jelmagyarázat: Nemzetgazdasági ágak: A. Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat – B. Bányászat, kőfejtés – C.
Feldolgozóipar – D. Villamosenergia–, gáz–, gőzellátás, légkondicionálás – E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés – F. Építőipar – G. Kereskedelem, gépjárműjavítás – H. Szállítás,
raktározás – I. Szálláshely–szolgáltatás, vendéglátás – J. Információ, kommunikáció – K. Pénzügyi, biztosítási tevékenység – L. Ingatlanügyletek – M. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység – N. Adminisztratív és szolgáltatást
támogató tevékenység – O. Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás – P. Oktatás – Q. Humán–egészségügyi, szociális ellátás – R. Művészet, szórakoztatás, szabad idő – S. Egyéb szolgáltatás – T. Háztartás munkaadói
tevékenysége, termék előállítása, szolgáltatás végzése saját fogyasztásra – U. Területen kívüli szervezet

A szabvány hazai bevezetésétől eltelt idő alatt a mintában a legtöbb szervezet 1998-2006 között tanúsíttatta telephelyénél
először KIR rendszerét. Dolgozói összlétszám alapján a válaszadók legtöbbje a 21-500 fő között helyezkedik el.
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Kvantitatív empirikus felmérés eredményei
Az eredmények alapján elemeztük a vállalatok:
• általános környezetmenedzsmentjének színvonalát és motivációit
• a környezeti hatásértékelés során alkalmazott módszertanok típusait és gyakoriságukat
• a KIR szerepét a környezeti elemek állapotának befolyásolásában
• a KIR alkalmazással és a környezetvédelmi célkitűzésekkel kapcsolatos kérdéseket és megvalósulási hatékonyságukat
• a KIR működtetésével kapcsolatos vállalati erőfeszítéseket
• vállalati környezeti teljesítményt kimutathatóan befolyásoló paramétereket.
A felmérés eredményeit a tervezési fázis folyamatának lépéseihez (1. ábra) illesztve mutatjuk be.
Az elemzés kereteit a szervezetek környezetvédelmi motivációi is befolyásolják. Külső motivációs tényezők közül leginkább
a szigorú szabályozási rendszer (74%), üzlet partnerek véleménye (71%) és a piaci, fogyasztói igények (67%) jelentkeznek.
Belső motivációs tényezők többnyire a tulajdonosi elvárás (81%) és a termék/szolgáltatás jellege (69%).
A multinacionális vállalatok felső vezetősége (átlagérték: 4,14) megelőzi a hazai vállalatok vezetőit (átlagérték: 3,67) a KIR
alkalmazásához tanúsított attitűd tekintetében. A hazai vállalatok (átlagérték: 3,56) csekély mértékben alul maradnak a
multinacionális vállalatok (átlagérték: 4,14) környezetmenedzsment színvonalával szemben. Mindkét vállalati típusról
azonban elmondható, hogy összességében jó színvonalat mutatnak. A kisvállalatoktól, a középvállalatokon át, a nagyvállalatok felé a vállalati méret alapján javul a környezetmenedzsment színvonala.
A válaszadók a környezeti hatások értékelésére vonatkozó szabvány követelményeket egyértelműen (75%) megfelelőnek
értékelték.
A tanúsítók tapasztalatai alapján a környezeti tényezők követelmények szerinti azonosítása és értékelése fontos és már a KIR
kiépítésekor előtérbe kerül (80%). A vizsgált mintában döntő többségben saját vállalati módszertant (82%) alkalmaztak a környezeti hatótényezők azonosítására és értékelésére. Anyaszervezetek ajánlása, iparági útmutatók, nemzetközi szervezetek
ajánlása elvétve fordult csak elő (6-6%). Bankok, biztosítótársaságok útmutatóit a vállalati mintában egyetlen cég sem alkalmazta.
A szervezetek döntő többségénél (70%) szükség volt a tényezők felülvizsgálatára. Legtöbbször a szabályozók, jogszabályi és
szabványi követelmények (85%) indukálták a felülvizsgálatot. Az új technológia, termék bevezetése és a technológia (79%),
termékjellemző módosulása (75%) is meghatározó volt. Több mint a szervezetek felénél belső audit során feltárt ok (60%) is
eredményezi a hatások felülvizsgálatát. A tanúsítók tapasztalatai alapján a szervezetek összességében közepesen (átlagérték: 3,00) kezelik környezeti hatásaikat (tényezők azonosítása és értékelése).
A vizsgált minta hatásértékelő módszertana döntő többségében megalapozó módszer (69%). A szervezetek elenyésző hányada használ anyag- és energiaforgalmi módszereket (12%), vagy hierarchizáló módszert (12%). Alig kerül előtérbe az indikátor (ISO 14031) módszer (3%) vagy a szintetizáló módszertan (5%).
A vizsgált szervezetek elsősorban kibocsátásaikból (36%) és technológiai ismereteikből (29%) származtatják a jelentőségi kritériumokat. Szerepet játszik a szakértői becslés (17%). Elvétve fordul elő a közegben bekövetkező várható károsodás
(8%), egyszerű megérzés (5%).
A vizsgált szervezeteknél megfelelőnek (átlagérték: 4,49) mondhatók a technológiai ismeretek. Ebből adódik, hogy a technológiai ismeretekből származtatott adatok erős háttérinformációként jelentkeznek a hatótényezők feltárására és értékelésére vonatkozóan.
Egyértelmű jelentőségi kritérium a környezeti tényezőkre vonatkozó jogszabályi megfelelés (95%), a környezettudományi
megfontolások (75%). Ez előnyös a KIR valós ﬁzikai teljesítményére vonatkozóan, mivel ezek a jelentőségi kritériumok közvetlenül a környezeti hatásokkal lehetnek kapcsolatosak.
Összességében a tanúsítói tapasztalatok azt mutatják, hogy a szervezetek csak elégségesen (átlagérték: 2,20) választják
ki jelentős környezeti hatásaikat és a célkitűzések jelentős tényezőkhöz igazodását is csak elégségesnek (átlagérték: 2,20)
ítélték meg.
A környezeti célok kitűzését döntően befolyásolja a felső vezetés környezettudatossága (90%), a szervezet környezeti stratégiája (89%), ami a környezeti hatásokból eredő és felismert veszélyekből ered (86%).
A szervezeti célkitűzések megvalósulási hatékonysága az előirányzatokhoz képest hosszú távon kis mértékben jobb eredményeket hoz, mint az első KIR tanúsítást követően. A megvalósulási hatékonyság rövidtávon 79%-osnak, hosszú távon
87%-osnak ítélték meg. A kedvező arányok azt engedik feltételezni, hogy a szervezetek tudatosan tesznek vállalásokat.
A kitűzött célokat nagyrészt teljesíteni tudják.

Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar І Tudományos Doktorandusz Konferencia І Sopron, 2011. április 13. І

59

A szabványosított KIR testre szabása jónak mondható (átlagérték: 4,13). A vizsgált vállalatok válaszai alapján megállapítható, hogy a vállalatok jó irányba haladnak kockázataik és a piaci előnyeik helyzetértékelésében, valamint az adekvát környezeti célrendszer kialakításában és meghatározásában.
Az egyes környezettudatos vállalatirányítási eszközök egymással párhuzamosan is működtethetők, a KIR mellett a leggyakoribbak a hulladék-minimalizálás (72%), szennyezés megelőzés (70%), energia-racionalizálás (68%), dolgozók környezetvédelmi képzése (68%), környezeti teljesítményértékelés (64%).
A KIR működtetést döntően könnyítő tényezők: értékelő szakemberek hatásvizsgálati ismereti szintje, technológiai és folyamatleírások, erőforrások rendelkezésre állása, felelősségi körök tisztázottsága, jogosultságok.
A válaszadó szervezetek közel 90 %-a integrált irányítási rendszert működtet. A legtöbb környezeti konﬂiktus a minőségirányítási rendszerekkel szemben merül fel, majd a munkahelyi egészségvédelmi irányítási rendszerrel kapcsolatban.
A HACCP, egészségügy ellátási standardok és az információvédelmi irányítási rendszerekkel kevésbé jellemző a konﬂiktus. Az integrált rendszerekben egyszerre jelentkező és eltérő célokból adódó konﬂiktusok ellenére a környezeti kérdések
megfelelően kerülnek felszínre. A válaszadó szervezetek jónak (átlagérték: 4,37) ítélik meg az érvényre jutás mértékét. Az
integrált rendszerben való KIR működtetése tehát kedvező a szervezet környezeti teljesítménye szempontjából.
A tanúsítók tapasztalatai alapján a környezeti elemek állapotára egyértelműen erős pozitív befolyás ﬁgyelhető meg a KIR
alkalmazók között (átlagérték: 4,10), azokhoz képest, akik nem alkalmaznak ilyen rendszert.

Vállalati környezeti teljesítmény indexek elemzése
Szükségét éreztük mélyebb elemzések elvégzésének is, mely összehasonlíthatóvá teszi az egyes válaszadók környezeti teljesítményét valamely - szakmai alapon kiválasztott (gyakoriságelemzés és korrelációanalízis eredményei alapján) és valós
környezetirányítási aktivitást tükröző – változó mentén.
Összevontan értékelhető kérdéscsoportokat (indexek) alkottunk aszerint, hogy az adott kérdéseket mely átfogó felmérési
témakörhöz sorolhattuk be. A főbb jellemzésre alkalmas, átfogó kérdésékre adott válaszok (válaszok: „A”- kedvezőtlen és
„B” - kedvező csoport) alapján hisztogramelemzésen (gyakoriság) keresztül megﬁgyelhettük, hogy azok függvényében, hogyan teljesítenek a válaszadó szervezetek a kialakított indexek esetén. Az elemzés célja, hogy az egyes jellemzőket sorrendbe állíthassuk az indexek jelzésértékű befolyásolása alapján.
A felmérés főbb témaköreit alapul véve négy vállalati teljesítmény indexet hoztunk létre, mely négy fő témakörbe csoportosítja a feltett kérdéseket (módszertan: PATAKI GY. – TÓTH G., 1999). Az egyes indexekbe csak az egyértelműen skálázható
és pontértékkel (1-5 pont) ellátható, témakörre jellemző válaszokat vontuk be egyenlő súllyal. Az egyenrangú, leíró és nem
skálázható válaszokat kihagytuk az elemzésből.
Az egyes indexek 1,00-5,00-ig terjedő skálán vehetnek fel értékeket, attól függően, hogy az adott szervezet milyen mértékben erősíti válaszaival az alábbi vállalati környezeti teljesítményt befolyásoló indexeket, úgymint:
• környezetvédelmi motivációs index (MOTIV): az index az alábbi környezetvédelmi motivációkat reprezentálja: a környezetvédelmi külső-belső motiváció mértékét, a számszerűsíthető előnyök jelentkezését, KIR-hez való hozzáállást,
felső vezetés környezettudatosságát, szervezet környezeti stratégiáját és a környezetvédelmi célú megbízásokat. Az indexet alkotó kérdések száma alapján annak megbízhatóságát megfelelőnek értékeljük.
• környezeti teljesítmény index (KT): az index reprezentálja a környezeti teljesítményt az alábbiak szerint: a KIR célirányosságát, környezeti teljesítmény értékelését, életciklus szemléletben való gondolkodást, külső partnerek környezeti
befolyásolását és a célkitűzések megvalósulási hatékonyságát. Megbízhatósága: elfogadható.
• környezet hatásértékelés indexe (KHÉ): az index reprezentálja a hatásértékelés során: hatások feltárását és kezelését,
felülvizsgálati indokokat, környezeti hatásértékelő módszertan fejlettségét, a továbbfejlesztésre való igényt, jelentőségi
kritériumokat, a fő technológia környezeti hatásainak ismeretét, a célkitűzések megfelelőségét és a hatások veszélyességének ﬁgyelembe vételét. Megbízhatósága: megfelelő.
• környezeti menedzsment index (KMR): az index reprezentálja a környezeti menedzsment gyakorlatában: a KIR testreszabottságát, a környezeti adatok rendelkezésre állását, a célkitűzések és a pénzügyi helyzet viszonyát, a belső kommunikáció minőségét, a KIR működését befolyásoló paramétereket (szervezeti ellenállás, alkalmazottak tájékozottsága,
környezeti folyamatok ismerete, hatásvizsgálati ismeretek, technológia és folyamatleírások, erőforrások rendelkezésre
állása, felelősségi körök), a dokumentált környezetvédelmi eljárások módszereit (ártalmatlanítás, csővégi megoldás,
gondos bánásmód, újrahasznosítás, technológiafejlesztés, anyagok kiváltása, megelőzés), környezetvédelmi konﬂiktusokat, környezetvédelmi kérdések érvényre jutását. Megbízhatósága: megfelelő.
A válaszadó szervezetek összevont teljesítményének jellemzését egy ötödik, aggregált index kialakításával is elvégeztük.
Az aggregált mutató változónként alkalmas a felmérés eredményének egyetlen, dimenzió nélküli számban való kifejezésére.
Képzése a fenti indexértékek átlagolásával történt.
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Az összevont mutató értéke a teljes mintán: 3,20 vagyis közepes. Látható, hogy a vállalatok számára összességében és témakörönként egyaránt (közepes átlagértékek) fejlődés elérésére van lehetőség. A felmérés későbbi megismétlésével az
aggregált mutató az egyes szervezetekre, ill. a teljes vállalati mintára és a témakörökre újra kiszámítható, relatívvá tehető,
így a teljesítmény értékelhető.
Az index értékek szervezetenként annál erősebbek, minél magasabb pontszámúak a válaszadó vállalat témakörökhöz tartozó jellemző válaszai. Az egyes index értékek alakulását és megoszlását – a vállalati mintára – hisztogramokon ábrázoltuk. Az alábbi példán (3. táblázat) bemutatjuk a KIR működtetéséből adódó számszerűsíthető előnyök jelentkezése függvényében (igen/nem) vizsgált MOTV index alakulását.
A hisztogramok vízszintes tengelyén az index értékek rekesztartományai (1–5) láthatók, a függőleges tengely az ezekhez
tartozó gyakoriságot, vagyis a feltétel szerint válaszoló szervezetek darabszámait mutatja. Természetesen indexenként
nem a két - feltételek szerinti - hisztogramon szereplő értékeket kell vizsgálni, hanem az ezekre illesztett görbék alakját.
Minél inkább balra torzít a görbe, annál gyengébb a csoport eredménye és viszont.
Az értékeléshez a jellemzőre és feltételre az index átlagértékek, valamint az aggregált mutató kiszámítását és összehasonlítását is elvégeztük. Az értékeket egymáshoz képest és az elérhető maximális értékhez képest is vizsgáltuk.
3. táblázat. A KIR működtetéséből adódó számszerűsíthető előnyök jelentkezése („A”:
nem és „B”: igen válaszok szerint) / Applicaton of the considerable advantage from the
operation of the EMS (answer: „A” - No,”B” – Yes)

4 táblázat: A vizsgált jellemzők befolyása és elsődlegessége a vállalati környezeti
teljesítmény indexekre / Inﬂuence and dominance of the examined variables on the
corporate environmental performance indexes
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A teljes mintára vonatkozó konklúziókat összevontan, táblázatos formában is megjelenítjük:
• az „A” és „B” feltételek szerint az index átlagok eltéréseit is vizsgáltuk, ahol a kimutathatóság határának egységesen a
0,29 értékű különbséget vettük (átlagos eltérés)
• az aggregált mutatónál tapasztalt kimutatható (átlagos) eltérés jelentkezése esetén annak teljes, részleges vagy nemleges sajátosságát is bemutatjuk a fenti különbségek indikálásában, mely alapján a jellemzők között egyfajta sorrend
felállítható (teljes-részleges-nemleges befolyás az egyes indexekre) (4. táblázat)
• az egyes indexeknél sorszámozással jelezzük a jellemző befolyásának elsődlegességét, másodlagosságát stb. (1–4) a
kimutatható eltérések függvényében
• megjegyezzük, hogy a kedvező („B”) feltételre vonatkozóan többnyire kedvezőbb teljesítmény értékeket kaptunk
indexenként.
A jellemzők feltárt befolyása, valamint a KIR kiépítése és működtetése során a környezeti teljesítmény javítása érdekében,
az azonosított változók mentén végzett célirányos fejlesztések alapján becsülhetővé és körvonalazhatóvá válnak egy szervezet fejlődési területei és a fejlődés jelentkezésének mértéke.
Az indexeket felépítő változók együttesen vagy külön történő fejlesztése is viszont lehetőséget nyújt az egyes főbb jellemzők
azonosítására, amelyekben így a különböző mértékű (elsődleges, másodlagos stb.) fejlődést lehet becsülni.
Az elemzésbe bevont változók közül befolyásuk szempontjából legerősebb, minden indexre kiterjedőek a következők: KIR
jövőbeli alkalmazásának fontossága, KIR célirányossága, KIR testreszabottsága, hatásregiszter használata, környezeti
teljesítményértékelő rendszer alkalmazása, adatok kiterjedése a szervezet anyag- és energiamérlegében azon hatásokra,
amelyekre a szervezet elvárható befolyással tud lenni.

Többváltozós statisztikai elemzés
Tapasztaltuk, hogy a kérdőíves felmérés adatbázisának információi mögött húzódik egy faktorstruktúra és a változók várhatóan kevesebb dimenzióba sűríthetők. A felmérés teljes adatbázisát szűkíteni kellett célszerűségi okokból, mivel nem
érdemes az összes kérdést bevonni a statisztikai elemzésbe. Az eredmények külső validálása így lehetővé tehető. A redukált
adatbázist faktorok képzése érdekében főkomponens analízisnek vetettük alá (módszertan: PATAKI GY.– TÓTH G., 1999).
Az elemzés célja, hogy megállapítsuk a KIR hatékonyságát befolyásoló valós aktivitást tükröző változók közötti főbb összefüggéseket, a teljesítményt befolyásoló főbb faktorokat.
A főkomponens analízisben résztvevő változók csoportosítása az alábbi volt: KIR alkalmazó vállalatok környezetvédelmi
motivációi (5 db); KIR alkalmazás holisztikus változói (3 db); környezeti hatások felülvizsgálatának okai (4 db); környezeti
adatok elemzése (2 db); környezeti célok jellemzői (5 db); KIR működtetése (3 db); környezetvédelmi eljárások (5 db)
Az elemzés során megvizsgáltuk az adatbázis leíró statisztikáját, a korrelációs mátrixot és a változópárokat. A mutatórendszerre elvégeztük a KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) és Bartlett-tesztet, amely alapján megállapítható volt az alkalmasság a
többváltozós vizsgálatra: a KMO-mutató: 0,633, ami ugyan nem a legjobb érték, de megmutatta, hogy a mutatórendszerben fellelhető kapcsolatokat a látens változók mekkora mértékben magyarázzák, a Bartlett-próba empirikus szigniﬁ kancia
szintje pedig 0,000 kisebb, mint 1%. A faktorelemzésbe vont változók közötti korrelációkat is vizsgáltuk, itt azonban közepesnél nem találtunk erősebb összefüggéseket. Az eigenvalue=1 (saját érték) szabályt követve meghatározott 10 faktor a
variancia közel 70 százalékát (68,838%) magyarázza, ami megítélésünk szerint elfogadható arány tekintve a vizsgálódás
exploratív jellegét. A szakmai interpretáció miatt a 10 faktoros végeredményt elfogadhatónak találtuk, melyet hat releváns
faktorra redukáltunk (PATAKI GY. – TÓTH G., 1999).
A főkomponens súlyok „A” mátrixa a megﬁgyelt és a látens változók kapcsolatrendszerét mutatja be. Segítségével kijelölhetők a változócsoportok (5. táblázat) a mutatórendszeren belül.
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5 táblázat: A faktorelemzés eredménye / Result of the factor analysis
Változó

Komponens
1

2

3

Proaktivitási Környezeti Külső
faktor
hatások fe- motivációs
lülvizsgálati faktor
faktora
I.6 Célirányosság

4

5

6

Adekvát célok faktora

KIR eljárási
faktor

Belső audit
faktor

0,695

III.7.7 Megelőzés

0,67

III.3.2 Célkitűzések megvalósulási hatékonysága a
többszöri KIR tanúsítások esetén

0,501

II.5.5 Szabályozók, jogszabályi és szabványi
követelmények változása

0,662

II.5.4 Új technológia, termék bevezetése

0,605

II.5.3 Környezeti folyamatok ismereti szintje

0,592

II.5.2 Belső audit során feltárt ok

0,54

I.1.6 Üzleti partnerek követelménye

-0,526
-0,53

III.4.5 Környezeti hatásokból eredő veszélyek

0,598

III.4.3 Szervezet környezeti stratégiája

0,553

III.5.7 Felelősségi körök tisztázottsága,
jogosultságok
I.7 KIR jövőbeli alkalmazása

0,542
0,502

III.5.5 Technológiai és folyamatleírások
részletessége

-0,513
0,509

Bár a fenti táblázatban szereplő faktorok, amelyek a mintában szereplő vállalatoknak a fenti kérdésekre adott válaszai alapján kirajzolódó KIR hatékonyságát befolyásoló dimenzióknak tekinthetők, nem teljesen egyeznek meg az előző részben általunk követett teljesítményindexek szakmai felosztásával, mégis átfedő és értelmezhető képet rajzolnak fel.
Közös főkomponensek:
• Proaktivitási faktor: Az első főkomponensbe csoportosan, nagyobb főkomponens súllyal került a KIR holisztikus változói közül a „célirányosság” és a környezetvédelmi eljárások közül a „megelőzés”. Kisebb súllyal, de még befolyásoló
hatással bírnak a környezeti célok változói közül a „hosszú távú működtetés során megvalósuló célkitűzések” és a KIR
holisztikus változói közül a „jövőbeli alkalmazás”.
Az első főkomponensbe tehát a vizsgált paraméterek közül a KIR-t működtető vállalatok proaktiv környezeti szemléletére vonatkozó kérdések kerültek nagy főkomponens súllyal. Mindegyik változó egyirányú, pozitív kapcsolatban áll
egymással.
A szakirodalom szerint téves azt gondolni, hogy az első főkomponens tartalmazza az összes nagy súlyt. A vizsgált változók száma elég sok volt, így feltételezzük, hogy a további főkomponensekbe is kerülhetnek nagy főkomponens súllyal
kérdések, valamint azt is, hogy pl. a környezeti felülvizsgálati változók egy főkomponensbe kerülve egymással csoportosulnak.
• Környezeti hatások felülvizsgálati faktora: A második főkomponensbe a sejtéseknek megfelelően a környezeti hatások
felülvizsgálatával kapcsolatos változók csoportosan kerültek be nagy súllyal (szabályozók, jogszabályi és szabványi
követelmények változása; új technológia és termék bevezetése; környezeti folyamatok ismereti szintje; belső audit
során feltárt ok). Mindegyik változó egyirányú, pozitív kapcsolatban áll egymással.
• Adekvát célok faktora: A negyedik főkomponensbe (környezeti hatásokból eredő veszélyek, szervezet környezeti
stratégiája) az adekvát környezeti célkitűzéseket meghatározó változók kerültek egymással párba. Mindegyik változó
egyirányú, pozitív kapcsolatban áll egymással.
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• KIR eljárási faktor: Az ötödik főkomponensbe nagy súllyal és pozitív egyirányú kapcsolatban egymással a KIR működtetését meghatározó „felelősségi körök tisztázottsága, jogosultságok” és a „technológiai és folyamatleírások részletessége” áll. Közös változóként ugyan, de az előzőekkel negatív, vagyis ellentétes kapcsolatban van a KIR holisztikus
változói közül a „jövőbeli alkalmazás”. Ezek a KIR eljárási változóinak tekinthetők.
A főkomponens struktúra azt jelzi, hogy az alábbi speciﬁ kus mutatók, egyetlen jelentős súlyú változóval függetlenek a
többi változótól:
• Külső motivációs faktor: A harmadik főkomponensbe a külső környezetvédelmi motivációk közül az „üzleti partnerek
követelménye” került be nagy súllyal..
• Belső audit faktor: A hatodik főkomponensbe a környezeti hatások felülvizsgálatára jellemző változók közül a „belső
audit során feltárt ok” került be nagy súllyal.
Tehát a faktorok egyenként e változókkal állnak negatív irányú szigniﬁ káns kapcsolatban.
A faktorelemzés e végeredménye egészen egyszerűen azt mutatja, hogy a felmérésben szereplő magyar iparvállalatok környezeti teljesítménye – a felmérés kérdéseire adott válaszok alapján – hat dimenzió mentén magyarázható és különíthető
el karakterisztikusan egymástól.

Összegzés
A környezetirányítási rendszer (KIR) egy szervezet irányítási rendszerének azon része, amelynek feladata, hogy kialakítsa
és bevezesse környezeti politikáját és kezelje környezeti tényezőit. A nemzetközi szervezetek által szabványosított rendszerek előnye, hogy azokat arra szakosodott hitelesítők tanúsíthatják (pl. ISO 14001, EMAS). A rendszer mögött rejlő valós
környezeti teljesítmény érdekében a környezeti tényezők és –hatások feltárása és elemzése, a releváns környezeti tényezők
kiválasztása kiemelt fontosságú a KIR kiépítése során.
A kutatást a hazai ISO 14001 szabvány szerinti KIR-t alkalmazó vállalatok között végeztük kérdőíves módszerrel. A felmérés célja a helyzetértékelés 13 évvel az első KIR tanúsítást követően (gyakoriságelemzés). Az eredmények alapján elemeztük: a vállalatok általános környezetmenedzsmentjének színvonalát és motivációit, a környezeti hatásértékelés során alkalmazott módszertanok jellemzőit és gyakoriságukat, a KIR szerepét a környezeti elemek állapotának befolyásolásában, a
KIR alkalmazással és a környezetvédelmi célkitűzésekkel kapcsolatos kérdéseket és megvalósulási hatékonyságukat.
Teljesítményindexek képzésével és faktoranalízis segítségével valós aktivitást jelző változókat azonosítottunk. A jellemzők feltárt befolyása, valamint a KIR kiépítése és működtetése során a környezeti teljesítmény javítása érdekében, ezen
változók fejlesztésére tett intézkedések alapján, becsülhetővé válnak az adott szervezet környezetirányítási rendszerének
fejlődési területei és a fejlődés jelentkezésének várható mértéke.
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VÁLLALATI TAPASZTALATOK
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Abstract
Environmental Management System (EMS) is the part of the management system of an organisation with the task to formulate and introduce the organisation’s environmental policy and handle the environmental factors. The research has
been conducted by using questionnaires within home companies applying EMS according to the standard ISO 14001. On
the basis of the survey results we analysed the efforts of the companies’ general environmental management for the standard requirements. For more research details we offer the deeper study of the results.
Keywords: environmental management, environmental aspect, environmental impact, environmental effort, environmental performance
Kulcsszavak: Környezetirányítás, környezeti tényező, környezeti hatás, környezeti erőfeszítés, környezeti teljesítmény

Bevezetés
A kutatást (POLGÁR, 2010) a hazai ISO 14001 szabvány szerinti KIR-t alkalmazó vállalatok között (114 db) végeztük kérdőíves módszerrel. Jelen dokumentum a felmérés csupán egyik részterületére koncentrál. A kvalitatív empirikus kutatásban
többek között elemeztük a KIR kiépítéséről és működtetéséről gyűjtött vállalati tapasztalatokat a jellemzően fokozottabb
erőfeszítéseket igénylő szabvány követelménypontokkal és a fejlesztési, változtatási javaslatokkal kapcsolatban.
A további eredményekért (kvantitatív és kvalitatív) a kutatás mélyebb tanulmányozását javasoljuk.

Szervezetek erőfeszítései a szabvány követelmények teljesítésére
A KIR bevezetésének, működtetésének és fenntartásának kritikus pontjait mutatja be az alábbi elemzés a válaszadó szervezetek körében. A vállalatok 68%-ának erőfeszítéseket kellett tenniük a KIR követelményeinek való megfelelés érdekében.

Eredmények
Az erőfeszítéseket kifejtő szervezetek harmadánál (34%) kezdettől fogva folyamatosan jelentkezik, csaknem felénél (46%)
az első KIR tanúsításig szükséges fokozottabb aktivitás, míg a szervezetek egyötöde (21%) számolt csak be többszöri KIR
tanúsítások után erről.
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Válasz-adás: 60%
1. ábra. Szervezetek KIR érdekében tett fokozottabb erőfeszítéseinek időpontja / Different times of efforts of companies for the
environmental management system requirements

Az erőfeszítések az alábbi szabványkövetelmények teljesítésével kapcsolatban voltak kimutathatók (csökkenő gyakorisági
sorrendben, néhány jellemző példával illusztrálva).
• Tervezési fázis:
• 4.3.1. követelménypont – Környezeti tényezők (főként első KIR tanúsításig)
pl.: környezeti tényezők azonosítása és hatások értékelése, szervezeti méretből adódó pontatlanságok, korrekt
környezeti tényező azonosítási módszer hiánya, hatásregiszter aktualizálása, jelentős tényezők megállapítása
• 4.3.3. követelménypont – Célok, előirányzatok és programok (folyamatos fejlesztés szempontjából) (főként kezdettől fogva)
pl.: állandó tevékenység esetén gyakran nehéz az újabb célkitűzések megfogalmazása és a folyamatos javítás, a
megújuló célrendszer és számszerűsítése
• 4.3.2. követelménypont – Jogi és egyéb követelmények (főként kezdettől fogva)
pl.: jogszabályok nyilvántartása, nyomon követése

Válasz-adás: 60%
2. ábra. Szervezeti erőfeszítések az érintett szabványkövetelmények
teljesítésére / Efforts of companies to complete the application of the
standard requirements
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• Ellenőrzési fázis:
• 4.5.4. követelménypont – Feljegyzések kezelése (főként kezdettől fogva)
pl.: esetenként túlzott dokumentáció, gyorsan változó építési helyszíneken nehézkes hulladék nyilvántartás
• Végrehajtási fázis:
• 4.4.6. követelménypont – Működés szabályozása (főként kezdettől fogva)
• 4.4. követelménypont – Bevezetés és működtetés (főként első KIR tanúsításig)
• 4.4.2. követelménypont – Felkészültség, képzés és tudatosság (főként kezdettől fogva)
pl.: dolgozók környezettudatossága és az alkalmazottak szemlélete
• 4.4.7. követelménypont – Felkészülés és reagálás a vészhelyzetekre (főként kezdettől fogva)
• 4.4.1. követelménypont – Erőforrások, szerepek, felelősségi kör és hatáskör (főként kezdettől fogva)
• 4.5.1. követelménypont – Figyelemmel kísérés és mérés (környezeti mérőszámok kialakítása)
(főként kezdettől fogva)
• 4.5.5. követelménypont – Auditok (főként többszöri KIR tanúsítások után)
pl.: a tanúsítás előtti időszak fokozottabb odaﬁgyelést igényelt
• Egyéb: Beszerzés (főként kezdettől fogva)
pl.: a beszerzési folyamatban nehéz a környezetvédelmi érdekeket érvényre juttatni.

Szervezetek változtatási igényei a szabvány követelményekben
A kérdőíves felmérés lehetőséget adott a szabványkövetelményekkel kapcsolatos megjegyzésekre. A szabványalkalmazók
visszajelzései alapján nagyobb mértékben (63%) fogalmazódtak meg változtatási igények. A követelményeken könnyítő és
szigorító vállalati javaslatok kiegyensúlyozottan jelentek meg, melyeket a válaszadók iparági megjelölésével együtt ismertetünk. Végül bemutatjuk a KIR tanúsító szervezetek észrevételeit is.

Eredmények
A javaslatokkal érintett tevékenységi területek (csökkenő érintettségi sorrendben):
• Tervezés, Környezeti tényezők (16%):
Könnyítő javaslatok:
Autóipar – Javaslat az opcionális tervezésre multinacionális vállalatok esetében (indok: kevés esetben van Magyarországon a környezeti tervezés/fejlesztés).
Szolgáltató ipar – A környezeti hatások értékelésének (4.3.1) további egyszerűsítése.
Műanyagipar – Környezeti hatások kezelésének opcionálissá tétele törvényi megfelelősség esetén
Szigorító javaslatok:
Autóipar – Célkitűzések, előirányzatok és programok alapkövetelményeinek integrálása különböző szabványok esetén
(ISO 14001, ISO 9001, ISO TS 16949, OHSAS 18001 szabvány)
Építőipar - Veszélyazonosítás, kockázatértékelés és a kockázat erősebb kézben tartása.
Vegyipar - Dolgozók nagyobb mérvű bevonása a környezeti tényezők feltárásában.
• Rendszerek követelményeinek nagyobb mértékű integrálása (12%): KIR, MIR, HACCP, MEBIR stb.
• Dokumentálás, Feljegyzések kezelése (10%):
Könnyítő javaslatok:
• Egészségügy, Távhőszolgáltatás – 4.5.2.: A megfelelőség kiértékelése szabványpont törlése. A dokumentumok (4.4.5.)
és feljegyzések kezelésénél (4.5.4.) lévő átfedés feloldása. A jogszabályi kötelező nyilvántartások és KIR eljárások/
munkautasítások párhuzamos dokumentálásának elkerülése.
Szigorító javaslatok:
Gépgyártás – Auditok során a dokumentációs rendszerre koncentrálás mellett a környezeti terhelés csökkentésére tett
intézkedések jelentősebb hangsúlyozása.
Személyszállítás, tömegközlekedés – 4.4.6. fejezet: A működés szabályozása követelménypont részletesebb kifejtése
Erdőgazdálkodás – Digitális/elektronikus dokumentációs rendszer előnybe részesítése.
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Válasz-adás: 45%
3. ábra. Fejlesztési javaslatok a nemzetközi KIR szabvány követelményeivel kapcsolatban / Recommendations of development
of companies in relation of the international EMS standard
requirements

• Folyamatos fejlesztés (8%):
Könnyítő javaslatok:
Olaj- és gázipar - Az éves felülvizsgálati auditok kitolása 2-3 évre.
Építőipar – Vezetőségi átvizsgálás inputjai között a fejlesztési javaslatok nem kötelező megjelenítése.
Építőipar - A folyamatos fejlesztés esetén az anyagi lehetőségek ﬁgyelembevétele.
Villamos ipar (készülékgyártás, kereskedelem) - Környezeti programok: kisebb, nem gyártással foglalkozó (pl. kereskedelmi) cégeknél néhány év alatt kimerülnek a hatékony és valóban szükséges környezetvédelmi programok lehetőségei.
• Jogi és egyéb követelmények szigorítása (6%):
Szigorító javaslatok:
Energiaipar, Közszolgáltatás – A jogszabályi követelmények szigorúbb betartása.
Kutatás-fejlesztés – A jogi szempontok érvényesülése mellett a tudományos eredmények gyorsabb beépülésének megkövetelése a gyakorlatba.
• Egyéb (12%):
Könnyítő javaslatok:
Autóipari beszállító – A beszállítók fejlesztésének kihagyása.
Vegyipar – Létszámtól függő előírások bevezetésének lehetősége.
Szigorító javaslatok:
Építőipar – Szigorúbb ellenőrzés az auditált cég felé az alkalmazottak környezettudatosságát illetően
Seprű- kefegyártás; csomagolás, ﬁ nom mechanikai műszerek gyártása – A tanúsító cégek szigorúbb megfeleltetése és
ellenőrzése.
Infrastrukturális ipari szolgáltatás – Kötelező környezetvédelmi éves jelentés elkészítése és társadalmi szerepvállalás.
Mérnöki szolgáltatás – KIR bővítés rendszer-életciklus modellel.
Tanúsító szervezetek javaslatai:
Szigorító javaslatok:
• A folyamatos javulás feltételként történő megadása több környezeti tényező esetén a tanúsíthatóság szempontjából.
• A cégek ﬁgyelmének fokozottabb felhívása az ISO 14004 és az ISO 14031 szabványok által bemutatott módszerekre.
• A szervezetek környezeti tényezői és hatásai azonosító és értékelő eljárásának fokozottabb kifejtése.
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Összefoglalás
A szabványkövetelmények bevezetése és teljesítése az alkalmazó szervezetek számára erőfeszítéssel jár, melyek főként az
általános keretrendszer testre szabása és működtetése során várhatók.
A válaszadó szervezetek 68%-ának erőfeszítéseket kellett tenniük a KIR követelményeinek való megfelelés érdekében. Az
erőfeszítések főként a 4.3.1. – Környezeti tényezők, 4.3.3. – Célok, előirányzatok és programok (folyamatos fejlesztés), 4.3.2.
– Jogi és egyéb követelmények a szabványkövetelmények teljesítésével kapcsolatban voltak kimutathatók (csökkenő gyakorisági sorrendben).
A vállalatok szabvány követelmények fejlesztésére tett javaslatai is főként az erőfeszítéssel érintett tevékenységi területeken jelentkeznek. A követelményeken könnyítő és szigorító vállalati észrevételek kiegyensúlyozottan jelentek meg.
A gyakorlatban az eredmény azon múlik, hogy a KIR-t bevezető vállalatok és tanácsadók működő, és „élő” rendszer kiépítésére törekednek, vagy megelégednek egy megfelelően dokumentált (és tanúsítható), de nem működő rendszerrel.
Végezetül köszönetünket fejezzük ki a kérdőíves felmérésben részt vevő vállalatoknak és tanúsító szervezeteknek.

Irodalomjegyzék
MSZ EN ISO 14001:2005 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek (ISO 14001:2004)
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TÁPANYAG-UTÁNPÓTLÁSI
KÍSÉRLET EGY FÁS SZÁRÚ
ENERGETIKAI ÜLTETVÉNYBEN
SZABÓ ORSOLYA1 – HEIL BÁLINT2 – KOVÁCS GÁBOR3
Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet
Termőhelyismerettani Intézeti Tanszék, 9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
e-mail: orsoy@freemail.hu1, bheil@emk.nyme.hu2, gkovacs@emk.nyme.hu3

Abstract
The Hungarian forestry practice rarely uses fertilization, albeit it is common practice in other European countries.
Burning wood and agricultural land-use takes signiﬁcant amounts of nutrients from the ecosystems away. This is especially
true in the case of energy wood plants.
In the spring of 2011 we establish a 5 ha wood energy plant in the Dejtár forest nursery of the Eastern-Cserhát Forestry
Company. Wood ash will be added on soil for fertilization. The research focuses on the technology, on effects on soil and
plants. As wood ash contains only few nitrogen, to ensure proper nutrient ratios wastewater-sludge will be added to it.
The purpose of this study is to develop new methods for the use of natural waste materials for fertilization. We also focus on
the evaluation of effects on growth and yield, and economical consequences.
We’ll offer proposals to the forestry practice, in terms of establishment of energy wood plants.

Bevezetés
A hagyományos erdőgazdálkodási gyakorlatban csak igen szerény, szűk keretek között történt tápanyag utánpótlás, holott
ez Európa számos országában már az alkalmazott termesztéstechnológia szerves részét képezi.
A tápanyag utánpótlásnak számos módja ismert, ezek elsősorban a termőhelyi adottságoktól, a növényfajoktól és a termesztéstechnológiától függnek. Ilyenek a melioratív meszezés és/vagy fahamu kijuttatása savanyú termőhelyeken, a szerves
trágyák hiányában a szennyvíziszap/szennyvíziszap-komposzt alkalmazása.
A hazai erdőgazdálkodásban a tápanyag utánpótlás csupán a csemetekerti növénytermesztésben történik. Az országos csemeteleltár adatai alapján az is megállapítható, hogy az utóbbi években jelentősen csökkent a csemetetermesztés (URL 1.)

Szakirodalmi háttér
A fahamu, mint természetes eredetű tápanyag – utánpótló anyag
A fatüzeléssel és a mezőgazdasági termények betakarításával jelentős mennyiségű tápanyagot vonunk ki ökoszisztémáinkból. A fahamu alkalmazásával ezeket juttathatjuk vissza, biztosítva a termőföld fenntartható hasznosítását.
Napjainkban a bonyolult és költséges erőműi technikai módosítások miatt akadályokba ütközik a biomassza használatának
elterjedése hazánkban. Ennek ellenére a tendencia mégis növekvő, ami a hamu mennyiségének emelkedését is eredményezi. A biomassza alapú villamos energia termelése 2004-ben már meghaladta a 0,5 TWh-t, az utóbbi években pedig 1–1,5
TWh között alakult, ami az ország összes villamos energia termelésének 2,5–3%-ának felel meg. Ehhez hasonlóan alakult
az erőműi tűzifa felhasználás is (SZAJKÓ, 2009).
A fahamu, igen gazdag, számos a növények számára fontos tápanyagban. A fenntartható gazdálkodás szellemében ezen
értékes tápanyagokat kívánatos visszajuttatni a természetes elemkörforgalmakba a gazdálkodás során. A fahamu kémiai
tulajdonságainak köszönhetően alkalmas savanyú kémhatású talajok melioratív kezelésére.
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Kémhatása erősen lúgos, pH-értéke 10–13 közötti, a termőföldre kiszórva azonban lúgossága nagyon gyorsan kiegyenlítődik, így mértékkel alkalmazva, nem kell tartani a talaj ellúgosodásától. A növények hamuja a magas káliumtartalom (4–6%)
miatt elsősorban kálium műtrágyának megfelelő hatású anyagnak tekinthető (CSIHA et al., 2007). A kálium mellett kalcium, foszfor és számos makro- és mikroelem is található a fahamuban. Ezek vízoldható állapotban vannak, ezért könnyen
felvehetőek a növényzet számára (LIEBHARD, 2009).
A talajok kémhatása befolyásolja a növények életfolyamatait és a talajban található szervezetek tevékenységét. Az erősen
elsavanyodott talajokból fontos tápelemek lúgozódtak, mosódtak ki. Ezen túl a savanyodással a nehézfémek mobilizálódhatnak, és bekerülhetnek a talajoldatba, talajvízbe, valamint a táplálékláncba. A lúgos hamu alkalmazása semleges irányba
mozdítja el a talaj kémhatását, így korlátozza, illetve megszünteti a talaj savanyodását (HEIL, 2000).
A fahamut, mint természetes bioműtrágyát alkalmazva, megállíthatók vagy visszafordíthatók a mező- vagy erdőgazdasági
művelésből, valamint a környezetszennyezésből eredő talajdegradációs folyamatok, ezáltal biztosítva a talajnak, mint ökológiai rendszernek stabilitását, termékenységének hosszú távú fenntartását. Nő a talaj puffer képessége, aminek következtében a külső kedvezőtlen környezeti hatásokkal szemben ellenállóbb lesz.
A hamu visszapótlásával a jelentősebb makro- és mikroelemek – a nitrogén kivételével – majdnem teljes mértékben jelen
vannak a zárt tápanyagkörforgásban.
Felhasználásával csökken egyben a biomassza erőművekben keletkező hulladék mennyisége, minimalizálva ezzel a környezeti veszélyeket. A mezőgazdaságban alkalmazott nagy energia igényű műtrágyák kiváltása további előnyökkel is jár a
környezet számára.
Mivel a biomasszából termelt energia után folyamatosan növekszik az igény, ebből kifolyólag egyre több keletkezik a fahamuból is. Az erőművek egyre nagyobb mennyiségben vesznek fát, melyet energianyerés céljából elégetnek, ez fokozatosan
maga után vonja az energiaültetvények területének növekedését is (URL 2.).

Fás szárú energetikai ültetvények jelentősége
A nemzetgazdasági célkitűzések elérésének biztosításához kiemelt kormányzati törekvésként jelenik meg az Új Széchenyi
Terv Zöldgazdaság-fejlesztés című fejezetében a mező- és erdőgazdasági eredetű megújuló energiaforrások hatékony felhasználásának növelése, a hazai energiaellátás biztonságának fokozása és forrásainak elérhetősége. Ezen túl a fenntartható fejlődés és a fosszilis energiaforrások kiváltása, a környezet- és természetvédelem szempontjainak ﬁgyelembevételével.
Hazánk adottságainak szem előtt tartásával a megújuló energiaforrásokon belül meghatározó a biomassza szerepe. A potenciális alapanyag-kör viszonylag széles, az alábbi fontosabb kategóriákra bontható:
• erdészeti forrású biomassza;
• célirányosan termelt energianövények (lágy- és fás szárú energiaültetvények);
• mezőgazdasági melléktermékek és hulladékok;
• egyéb melléktermékek és hulladékok.
A szilárd biomassza rendelkezésre állása, előállítása és felhasználása fontos szerepet játszik a megújuló energiaforrások
elterjesztésében. Ez egyben azt is jelenti, hogy a megújuló energiaforrások területén történő előrelépés felértékeli a vidéki
térségeket, a mezőgazdaság energiatermelő ágazattá válhat, bővülhetnek az értékesítési csatornák, nőhet a termelők jövedelemtermelő képessége.
Ezen túlmenően agrárpolitikai cél, hogy az új zöldenergia iparág kiépítésének a mezőgazdaság és a vidék egyértelmű nyertese legyen, az elérhető haszon jelentős hányada a mezőgazdasági/erdőgazdálkodási szektorban, a vidéki szereplőknél maradjon. Ezért a 2011. január 6-án elfogadott Nemzeti Cselekvési Terv szerint a kormány a rendelkezésére álló eszközökkel
nemcsak az alapanyag-termelést, hanem azok termelők által történő elsődleges feldolgozását, a helyben történő felhasználást is ösztönözni kívánja. Az országos szintű megújuló energiaforrás felhasználás (közepes és nagyobb villamos erőművek) mellett kiemelten fontos a helyi, lokális alkalmazások (önkormányzatok és intézményeik) elterjesztése. A helyben,
költségtakarékos, optimalizált megoldásokkal történő felhasználás elősegítésével, a környezetbarát energiahordozók vidéki térségekben való elterjesztésével, az energia a „földön hever felhasználatlanul” elv megváltoztatásával és a helyben
történő feldolgozással ösztönözhető a felhasználás növelése és az energiafüggőség csökkentése. (NEMZETI CSELEKVÉSI
TERV, 2011)
A növekvő megújuló energia igények kielégítéséhez 2020-ig becslések szerint évi 7,8–8 millió tonna/év biomassza meny-
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nyiség szükséges. Ennek előteremtéséhez a jelenlegi erdőállományokra, új erdőtelepítésekre, az ezekből kikerülő tűzifára,
mezőgazdasági melléktermékekre, lágyszárú energianövényekre és fás szárú energiaültetvényekre, melléktermékekre és
hulladékokra kell támaszkodni. Ennek a mennyiségnek a jelentős része Magyarország állami- és magánerdőiben rendelkezésre áll, jelenleg évente 2,5–3 millió tonna erdei fát hasznosítunk erőművi és lakossági energiatermelésre. (URL 3.)
A cél elsősorban a gyengén termőhelyi adottságú területeken való megfelelő kultúrák biztosítása a biztonságos élelmiszerellátás - energetikai hasznosítás sorrend alapszabályként történő ﬁgyelembevételével. Az energiatermelésbe ezért elsősorban a másként gazdaságosan nem hasznosítható homokos és ár- ill. belvízveszélyes területeket, rekultivációra kijelölt területeket, utak melletti védősávokat stb. kívánunk bevonni, fás szárú (gyorsan növő fafajok) energiaültetvények telepítésének
elősegítésével. A különféle fás szárú energianövények a „hagyományos” élelmiszernövényekhez képest sokszor szélesebb
tolerancia-sprektummal rendelkeznek, és bizonyos feltételek teljesülése mellett a kedvezőtlenebb termőhelyi adottságú
területeken is pozitív gazdasági, társadalmi és energetikai hatásokat eredményeznek.

Anyag és módszer
Kutatási célok, alkalmazási lehetőségek
Vizsgáljuk a fahamuval történő tápanyag utánpótlás technológiai lépéseit, ill. hatását a talajra és a növényzetre. Mivel a
fahamu a magas hőmérsékletű égési folyamatok termékeként lényegében nem tartalmaz nitrogént, ezért a tápanyag-utánpótlás során fenntartani kívánt elemarányok megtartása végett ennek kiegészítése szennyvíziszap-komposzttal történik.
Célunk olyan kutatási terület kialakítása és vizsgálata, amelynek elemzésével meghatározhatjuk a gyakorlatban alkalmazható természetes anyagokkal történő tápanyag utánpótlás technológiáját, és felmérhetjük a fahamu-szennyvíziszapkomposzt hozamra gyakorolt hatását valamint ennek ökonómiai kihatásait a gazdálkodásra.
Javaslatokat kívánunk megfogalmazni a hagyományos erdőgazdálkodás, az ültetvényes faanyagtermesztés és energetikai
célú, rövid vágásfordulójú ültetvények területén történő alkalmazásokra.

Feladatok, megvalósítások
A fentiekben vázolt kutatási program gyakorlati megvalósítását üzemi kísérleti területen kívánjuk elvégezni, 4 éves időtávlatban. Ehhez az Ipoly Erdő Zrt. Dejtári Csemetekertjének 5 ha-os területét vesszük igénybe.

Kutatás munkaterve
Kísérleti ültetvény létrehozása
2011 tavaszán a Dejtári Csemetekertben 5 ha-on kijelöljük a kísérleti parcellákat latin-négyzet elrendezésben, háromszoros
ismétlésben. Az energetikai célú faültetvényeket a gyakorlatban már alkalmazott és leginkább bevált technológiák alapján
kívánjuk megvalósítani.
A kísérletben szereplő fafajok az AF2, Monviso és a Pannónia nemesnyár fajták, valamint az Express fehérfűz fajta, amelyek hazánkban ma a legnagyobb biomassza hozamot adó energetikai ültetvényekre szelektált fajták közé tartoznak. Az ültetés a nemes nyár klónoknál hagyományos 25–30 cm nagyságú dugványokkal történik 3×0,5 m-es hálózatban. Egy parcellában pedig 2,5 m-es karódugványt 3×2 m-es hálózatban telepítünk. Az ismétlések száma három. Kezelés 5 t/ha fahamuval,
hektáronként 1 t szennyvíziszap-komposzt kiegészítéssel.

Mintavételezés
A kísérleti terület kialakítása után folyamatos talaj-, és növényanalízist, hozam- és egyéb ökológiai vizsgálatokat végzünk,
mint a megeredési százalék, magassági- és tőátmérő növekedés dokumentálása, levélfelület becslés, hozamvizsgálat és kalibrálás. A talaj- és növényanalízist évente egy alkalommal, a növekedés-menet és egyéb ökológiai vizsgálatokat a kísérletnek megfelelő rendszerességgel végezzük. A talajban a kezelések hatására bekövetkező ökológiai változások nyomon követésére egyszerűbb talajbiológiai méréseket tervezünk, így vizsgálni fogjuk a talajfauna ökológiai összetételének alakulását,
valamint a talajban lejátszódó mikrobiológiai lebontó folyamatok intenzitását, a talaj CO2-kibocsátása alapján. Az egyes
munkafolyamatok időbeli ütemezését az 1. táblázat mutatja be.
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1. táblázat: Kutatás időterve. Time plan of research
Kutatási tevékenység

2011.

kísérleti terület előkészítése

X

kísérleti parcellák kitűzése

X

talaj-előkészítés

X

ültetés

X

fahamu, szennyvíziszap kijuttatása

X

2012.

2013.

2014.

ápolás és növényvédelem

X

X

X

X

meteorológiai mérések

X

X

X

X

(X)

(X)

(X)

X

X

tápanyag kiegészítés
betakarítás, beszállítás
talajvizsgálatok

X
X

X

X

növényanalízis

X

X

X

X

értékelés, elemzés

X

X

X

X

kutatási jelentés készítése

X

X

X

X

Kísérletek kiértékelése
A kutatási terület parcelláinak kialakítása, a háromszoros ismétlés, valamint a tervezett elemszámok lehetővé teszik a statisztikai elemzést is. Az értékelés során választ keresünk az ökológiai tényezők (talaj, hidrológia, csapadék, páratartalom
stb.), az egyes növényfajok növekedése, -egészségi állapota valamint a tápanyag-kijuttatások között.

Összefoglalás
A hazai erdőgazdálkodási gyakorlatban igen szerény, szűk keretek között történt tápanyag utánpótlás, holott ez Európa számos országában már az alkalmazott termesztéstechnológia szerves részét képezi.
A fatüzeléssel és a mezőgazdasági termények betakarításával jelentős mennyiségű tápanyagot vonunk ki ökoszisztémáinkból.
A fás szárú energetikai ültetvényekre ez fokozottan igaz.
2011 tavaszán 5 ha-on hozunk létre kísérleti fás szárú energiaültetvényt. Vizsgáljuk a fahamuval történő tápanyag - utánpótlás technológiai lépéseit, a hamu hatását a talajra és a növényzetre. Az eredmények felhasználásával meghatározzuk
a gyakorlatban alkalmazható természetes anyagokkal történő tápanyag utánpótlás technológiáját, felmérjük a hozamra
gyakorolt hatást, valamint ennek ökonómiai kihatásait.

Irodalomjegyzék
CSIHA, I., KESERŰ, ZS., RÁSÓ J. (2007): Energetikai fafelhasználás során keletkező fahamu
talajjavító hatásának vizsgálata - AEE-Kutatói Nap, Szeged
HEIL B. (2000): C- und N-Dynamik sowie Elementgradienten in Böden temperater Waldökosysteme. Dissertation. Ber. Forschungsz.
Waldökosysteme, Reihe A, Bd. 167, Göttingen, Deutschland. ISSN: 0939-1347.
LIEBHARD, P. (2009): Energetikai faültetvények - Cser Kiadó, Budapest
NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM (2011): Magyarország megújuló energia hasznosítási cselekvési terve 2010–2020: 169-172.
SZAJKÓ, G. (2009): Erdészeti és ültetvény eredetű fás szárú energetikai biomassza Magyarországon, Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, Műhelytanulmány – Budapest.
URL1:http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/novterm_ig/szakteruletek/kerteszet_erdeszet_szap/erdeszeti_energ_szap/
jegyzekek/oecsl.html?query=csemete%20lelt%C3%A1r (2011. március 18.)
URL2:http://forestpress.hu/jie_hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1662&Itemid=32 (2011. március 18.)
URL3:http://www.biomasszaeromuvek.hu/mediamegjelenesek_olvas/92 (2011. március 18.)
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K2 Geokörnyezettudomány
Programvezető: Prof. Dr. SZARKA LÁSZLÓ
A program az általános és környezeti földtan, a geoinformatika, az általános és alkalmazott geoﬁ zika, valamint a
geodinamika tudományterületeire terjed ki, általában a természeti környezet élettelen elemeivel kapcsolatos témakörökre.
A Föld körül, a Föld felszínén ill. a felszín közeli rétegekben végbemenő folyamatok elemzése, modellezése mellett a környezetvédelemben alkalmazott földtani vizsgálati módszerek fejlesztésére is kiterjed.

74

І Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar І Tudományos Doktorandusz Konferencia І Sopron, 2011. április 13.

SOPRONBÓL ÉSZLELT LÉGKÖRI
OPTIKAI EMISSZIÓK KÖZÉP-EURÓPA
FELETT 2007 ÉS 2009 KÖZÖTT
BARTA VERONIKA – SÁTORI GABRIELLA
MTA, Geodéziai és Geoﬁzikai Kutatóintézet, 9400, Sopron, Csatkai E. u. 6-8.
e-mail: bartav@ggki.hu

Abstract
Sprites are short lived (<~0.1s) electro-optical emissions in the 50–100 km height range above active thunderstorms. Along
with other Transient Luminous Events (TLEs), e.g. sprite halos, we have been observing these phenomena optically in Central Europe from Sopron [16.58°E, 47.68°N, 231 m AMSL], Hungary, for ~600 kms round of the town since 2007 with a conventional frame rate Watec 902H2 Ultimate low-light surveillance camera. 465 sprite events were captured from our detection site on 28 nights in the 2007-2009 period. They show great variability in the directly perceptible properties of these
phenomena such as the shape and duration of the emission as well as the number of individual light emitting entities in an
event. Focusing on these properties, we have sorted the sprites with similar characteristics into groups. On this poster,
different approaches to the problem of classiﬁcation are shown. Regarding mainly the shape of sprites, various formerly
deﬁned categories are revisited and peculiarities of the classic forms (e.g. columns and carrots) noticed during our observations are presented. Statistics of occurrence of the different sprite forms are presented.
Keywords: Transient Luminous Events (TLEs), red sprites, classiﬁcation, morphology
Kulcsszavak: Felsőlégköri elektrooptikai emissziók, vörös lidérc, osztályozás, morfológia

Bevezetés
A zivatarfelhőkhöz kapcsolódó felsőlégköri elektro-optikai emissziók (Transient Luminuous Events TLEs) egyik fajtája a
vörös lidérc (red sprite). A vörös lidércek 70–75 km magasan alakulnak ki zivatarfelhők fölött, intenzív villámkisüléseket
követően, jól strukturált, elágazó elektron lavinák formájában, amelyek először általában lefelé, majd némely esetben felfelé
is terjednek. A lidércek 50–90 km között helyezkednek el, de csápjaik akár 40 km alá is lenyúlhatnak. A jelenséget 1989-ben
fedezték fel Amerikában egy északi-fény észlelése céljából felállított kamera tesztelése közben (FRANZ, 1990). Az elmúlt
20 évben azonban számos megﬁgyelés történt az űrből (KUO,2005), levegőből a zivatarfelhő mellett elhaladó repülökről
(SENTMAN, 1995), valamint földfelszínről egyaránt (HARDMAN et al., 2000; MYOKEI, 2009, SU, 2002; YANG, 2008).
Az észlelések eredményei azt mutatják, hogy a lidércek nagyon különböző tulajdonságokat mutathatnak egyes estekben.
Ezen közvetlenül megﬁgyelhető tulajdonságok alapján, (úgy, mint a jelenség alakja, a jól elkülöníthető elemek száma, valamint az élettartam) a lidérceket különböző osztályokba lehet sorolni. Az észlelések alapján megállapítható, hogy a lidércek
inkább csoportosan jelennek meg, mint egyedül (SU, 2002; YANG, 2008; WINCKLER1997). Számos folyóirat beszámol
arról, hogy a lidérceket alapvetően két típusba lehet besorolni: oszlop alakú lidércek (columniform sprites) és a klasszikus répa alakú lidércek (classic carrot sprites) (HARDMANN 2000; SU, 2002, Winckler1997; WESCOTT, 1998), azonban
a cikkek ettől eltérő alakzatokat is megemlítenek, mint az oszlop alakú lidérc angyal szárnyakkal (’columniform sprites’
with angel-like wings) (YANG, 2008), a fához hasonló lidérc (tree-like) (GERKEN, 2000) vagy a lidérc-labda (sprite-ball)
(HARDMAN, 2000).
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A megﬁgyeléseken túl számos elméleti cikk foglalkozik a lidércek különböző megjelenési formáival. A lidércek kialakulásának körülményeit jól leírják az egyes modellek (PASKO, 2000; YUKHIMUK, 1998; ADACHI, 2004). Továbbá a lidércek
következő tulajdonságait is jól magyarázzák az egyes cikkek: csoportos megjelenés (VALDIVIA, 1997), indás szerkezet
(PASKO, 2000), és a két fő alak: répa (ROUSSEL-DUPRE, 1998), oszlop (ADACHI, 2004), azonban van számos olyan részlet/tulajdonság, amelyeket látunk a felvételeken, s az elméleti modellek nem tárgyalják.
Ebben a cikkben szeretnénk összefoglalni az irodalomban megismert csoportosítási lehetőségeket, s kiegészíteni azokat
az új eredmények, valamint saját megﬁgyeléseink alapján. A közvetlenül megﬁgyelhető tulajdonságokra koncentrálunk,
úgy, mint a jelenség alakja és a jól elkülöníthető elemek száma. Az egyes típusok érdekes részleteiről, melyet az elméleti
modellek nem tárgyalnak, szintén beszámolunk. A lidércek pontos osztályozása segíthet abban, hogy jobban megértsük a
jelenség kialakulásának, fejlődésének pontos körülményeit, feltérképezzük a viharfelhő fölött kialakuló elektromos teret,
a kisülés mechanizmusát, valamint közvetve következtethetünk a töltéseloszlásra a felhőben és az optikai emisszió felett
az ionoszférában egyaránt.

Észlelési berendezés, az észlelés módja
Az MTA Geodéziai és Geoﬁzikai Kutatóintézet tetején összeállított megﬁgyelőrendszer segítségével 2007 óta egész Közép
Európában tudunk vörös lidérceket észlelni Sopron (47.68 °N, 16.58 °E) 500–600 km-es körzetében (1. ábra). 2008 júliusa
óta a kamera ugyanabban a pozícióban helyezkedik el, és interneten keresztül irányítható.
A rendszer fő részei: Watec 902H2 Ultimate CCIR kamera Computar 8mm F0.8 aszférikus objektívvel, KIWI OSD időjel
megjelenítő az események időpontjának ezredmásodperces pontosságú azonosításához és az UFO Capture eseménydetektáló szoftver. A kamera képét 720×576 pixeles felbontásban történő digitalizálás után laptopon rögzítjük. A felvétel időbeli
felbontása: 25 fps, azaz egy ﬁ lmkocka 20 ms-os időtartamnak felel meg.

1. ábra: Az MTA Geodéziai és Geoﬁ zikai Kutatóintézet tetején elhelyezett kamera, és látótávolsága (kék vonallal jelölve a térképen) – The
camera on the top of the Geodetic and Geophysical Research Institute of
HAS and its wiev range (with blue line in the map).

Az észlelési időszak alatt a zivatargócok mozgását meteorológiai műholdak felhőképei alapján, valamint a LINET villámmegﬁgyelő hálózat segítségével követtük nyomon (2. ábra), a villámadatok 10 perces frissítéssel álltak a rendelkezésünkre.
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2. ábra A zivatargóc helyzetét a LINET villámadatok (a. és b.), illetve
műholdak felhőképei (c.) segítségével követjük nyomon – Lightnings as
seen by LINET and the IR (infra red) image of the same storm

Lidércek osztályozása
A három éves megﬁgyelési időszak alatt összesen 55 éjszaka során voltak megfelelőek az időjárási, láthatósági, valamint a
technikai körülmények ahhoz, hogy a felszíni észlelő rendszerünkkel vörös lidérceket tudjunk megﬁgyelni. Azonban mindössze 28 éjszaka során sikerült felsőlégköri fényjelenséget lencsevégre kapni. Összesen 475 eseményt sikerült megﬁ gyelni,
közöttük halókat, lidérceket, és lidérceket halóval egyaránt.
A lidércek osztályozása sok esetben nagyon nehéz feladat, a nagy távolság, a rossz látási viszonyok valamint a kamera
(véges) felbontóképessége miatt a részletek nem láthatóak. Gyakran nehéz megállapítani az elemek számát, alakját, mivel
egy kamerával csak egy irányból láthatjuk az eseményt, és a felvétel véges időbeli felbontásának köszönhetően is átfedések
lehetnek.

Morfológiai osztályozás.
A sprite élete során több alakot is felvehet. A morfológiai osztályozásnál mi azt az alakot vettük ﬁgyelembe, amikor az esemény a legfényesebb, látszólag legkifejlettebb. A nagy időfelbontású felvételek szerint az eltérő alak a lidérc különböző fejlődési fázisainak felel meg. A kameránk 20 ms-os felbontása ellenére mi is láttunk számos olyan esetet, amikor a különböző
fejlődési fázisok eltérő képkockára estek, tehát a sprite alakot váltott.
A megﬁgyelések alapján a következő főbb osztályokba sikerült besorolni az eseményeket: oszlop, medúza, gondolócsont – fa,
madár, répa, egyéb. A különböző osztályok között a határok gyakran elmosódnak, továbbá az észlelt események közül nem
mindegyik volt besorolható a már említett nehézségek miatt.
1. Oszlop alakú lidércek
Az irodalomban az oszlopokat a felvételek alapján úgy deﬁ niálták, mint fényes, néhány száz méteres kiterjedésű vertikális
alakzatokat (3. ábra). A nagy időfelbontású felvételek alapján az oszlopos sprite-oknál csak lefelé terjedő elektron lavinák
jönnek létre, az oszlop teste maga pedig a streamer feje mögött maradó utófénylés (MCHARG, 2007). Az Elektromágneses
(EM) pulzus modell (ADACHI, 2004) magyarázatot ad az oszlopos lidércek kialakulására, a modell szerint az események
a villám által kialakított direkt eletromágneses, valamint a földfelszínről, és az ionoszféráról visszaverődött EM hullámok
interferenciájának a következményei.
A megﬁgyelések során a következő részletek láthatók a videókon: az oszlopok alatt sok esetben egy, vagy több pötty is található (3. d. ábra), Winckler és társai (WINCKLER, 1997), valamint HARDMAN és társai (2000) beszámoltak hasonló
jelenségekről az oszlopos sprite-ok esetében. Néhány esetben láthatunk ragyogást az oszlop tetejénél (3. b. ábra), illetve
indás szerkezetet (tendrills) a lidérc teste alatt (3. c. ábra), ahogy ez más észleléseknél is megﬁgyelhető volt (YANG, 2008;
HARDMAN, 2000).
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3. ábra Oszlop alakú lidércek: a.) egy egyedüli b.) egy oszlopos lidérccsoport ragyogással az oszlop felső része körül, c.) oszlopos csoport indákkal (tendrillekkel) d.) néha az oszlopok teste alatt fényes foltok jelennek
meg. – Columniform sprites: a.) a single column b.) column cluster with
glow in the upper parts of the columns c.) columns with tendrills d.)
columns with sprite balls.

2. Medúza típus
Ezt a típust diff úz ragyogással körbevett kiterjedt oszlopok jellemzik, melyekhez fényes kifejlett indás szerkezet kapcsolódik és a videó felvételeken olyannak tűnik, mint egy medúza fényes fejjel, és csápokkal (4. ábra). Ez a név Pasko és társai
(2000) elméleti cikkében szerepelt (először), azonban LYONS (1996), valamint GERKEN és társai (2000) is beszámoltak
fényes sprite-okról kiterjedt ágas streamer struktúrával, ami ennek a típusnak felelhet meg. A fraktál modell jól leírja a
kifejlett ágas szerkezetet (PASKO, 2000). Továbbá a Cellular Automaton modell (HAYAKAWA, 2007) szerint a pozitív felhő-föld villámok fölött megjelenő események alakja nagyon hasonlít erre a típusú sprite-ra.
A medúzák nagyon hasonlítanak a tendrill szerkezettel rendelkező oszlopos lidércekhez, csak még diffúzabbak, és kifejlettebb a kacs szerkezet. Azonban nincs éles határvonal a két osztály között, sok esetben nehéz eldönteni az adott eseményről,
hogy melyikbe tartozik. Ezek a típusú sprite-ok gyakran halo-val együtt jelennek meg.

4. ábra Medúza alakú lidércek – Jellyﬁ sh sprites

3. Gondolócsont – fa
Az oszlopok gyakran elágazhatnak felfelé, ha kétfelé ágazik el, akkor a lidércet gondolócsont alakúnak (5. a. b. ábra), ha több
felé, akkor pedig fának nevezzük (5. c. d. ábra). Az irodalomban GERKEN és társai (2000) számoltak be fa-szerű szerkezetről, míg egy új alternatívaként észleltek V-alakú lidérceket MYOKEI és társai (2009). Az elágazás valószínű annak köszönhető, hogy míg az oszlopok esetében csak lefelé terjedő elektronlavinák utófényéről van szó, addig ezen osztály esetében
felfelé, illetve a lokális elektromos térnek köszönhetően oldal irányban terjedő elektron lavinák is kialakulnak.
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3. Gondolócsont – fa
Az oszlopok gyakran elágazhatnak felfelé, ha kétfelé ágazik el, akkor a lidércet gondolócsont alakúnak (5. a. b. ábra), ha több
felé, akkor pedig fának nevezzük (5. c. d. ábra). Az irodalomban GERKEN és társai (2000) számoltak be fa-szerű szerkezetről, míg egy új alternatívaként észleltek V-alakú lidérceket MYOKEI és társai (2009). Az elágazás valószínű annak köszönhető, hogy míg az oszlopok esetében csak lefelé terjedő elektronlavinák utófényéről van szó, addig ezen osztály esetében
felfelé, illetve a lokális elektromos térnek köszönhetően oldal irányban terjedő elektron lavinák is kialakulnak.

5. ábra Gondolócsont, illetve fa alakú lidércek: a.) V-alakú, b.) Y-alakú,
c.) Fa lidérccsoport indákkal d.) egy egyedüli fa. – Wishbones and trees:
a.) V-shaped b.) Y-shaped c.) trees with tendrills d.) a single tree.

A látható oszloprész mérete, melyből az elágazás történik változó lehet, határesetben akár pontszerűvé is zsugorodhat
(5. a. ábra). Az indás szerkezet a gondolócsont alakú lidérceknél nem jellemző, míg a fa alakú lidércek kiterjedt csoportjainál
előfordul (2. c. ábra).
4. Madár (Angyal)
Madárnak az olyan típusú lidércet nevezzük, amikor a középső oszlop mellett két oldalt fényes szárny alakú alakzatot látunk (6. ábra). Hasonló alakú lidércről számoltak be Yang és társai (Yang,2008), amit ők oszlop angyalszerű szárnyakkal:
’columns with angel-like wings’-nek neveztek. Általában az elméleti modellek nem foglalkoznak ezzel a típussal, pedig a
szárny alak különböző irányba terjedő elektron lavinákra utalhat. Néhány esetben a központi test, valamint a szárnyak
fölött fényes puffokat láthatunk (5. ábra). Továbbá észleltünk néhány olyan esetet, amikor a szárny csak az oszlop egyik
oldalán jelent meg.

6. ábra. Madár alakú lidércek - Birds
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5. Répa alakú lidérc
Ennek a típusnak a neve nagyon szemléletes, hiszen egy központi fényes részhez felül levélhez hasonló „haj” régió társul,
míg a központi test alatt a lefelé irányba terjedő indák a répa gyökereinek tűnnek (7. ábra) (SENTMAN, 1995; HARDMAN,
2000; SU, 2002; GERKEN, 2000). A nagy időfelbontású felvételek szerint valószínű azok a répa alakú lidércek, melyeknek
felfelé és lefelé irányuló elektronlavinái is vannak (MCHARG, 2007). Továbbá a répa alakú lidércek úgy indulnak, mint
az oszlopok csak erőteljesebbek a felfelé irányuló elektronlavinák. A levelek a felfelé irányuló streamer fejek utófénylései.
Számos esetben láthatunk fényes puffokat a haj régió fölött, amiket már szintén megﬁgyeltek a múltban is Hardman és
társai (HARDMAN, 2000). Gyakran egy fényes pont tűnik fel a diff úz test alatt. Gyakorta a tendrilleken kifényesedések
ﬁgyelhetők meg, amiket az irodalomban gyöngyöknek neveznek (7. ábra).

7. ábra Répa alakú lidércek – Classic carrots

6. Egyéb
Van néhány esemény, amelynek annyira furcsa, különleges az alakja, hogy egyik előző kategóriába sem illik bele, ezeket az
egyéb kategóriába soroltuk (8. ábra).

8. ábra Egy példa a különleges alakú lidércekre, melyeket egyik előző
kategóriába sem lehet besorolni –An example for other sprites which
can not be classiﬁed in the previous types.

Észlelési statisztika
A megﬁgyelt 475 vörös lidérc közül 49 darabot, azaz körülbelül az események 10–11 %-át nem sikerült morfológiailag egyértelműen besorolnunk (9. a. ábra), mert a felvétel minősége nem volt megfelelő a már említett problémák miatt, s így a
részletek kivehetetlennek bizonyultak.
A lidércek egyedül és csoportosan is megjelenhetnek. Az általunk megﬁgyelt események alapján elmondható, hogy a csoportos megjelenés a jellemző, hiszen mindössze a lidércek 10,5 %-a bizonyult egyedülálló sprite-nak (9. a. ábra). Az egyedülálló események közül leggyakoribbak a répák (48 %), majd az oszlopok (35 %), a többi típus ritka (9. b. ábra). A csoportok
között megkülönböztetünk tiszta, és vegyes csoportokat az alapján, hogy csak egy adott morfológiai osztályba tartozó lidércek jelennek meg (tiszta csoport), vagy különböző típusú sprite-okat is látunk egy időben a felvételen (vegyes csoport).
A megﬁgyeléseink alapján a tiszta csoport a jellemzőbb (tiszta csoport: 45 %, vegyes csoport: 34 %) (9. a. ábra), s ezen csoporton belül is az oszlopos lidércek (62 % a tiszta csoportoknak) (9. c. ábra). Érdekes, hogy a vegyes csoportoknál is majdnem minden esetben látunk oszlopokat, vagyis egyértelműen elmondható, hogy összességében az oszlop alakú lidércek a
leggyakoribbak.

80

І Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar І Tudományos Doktorandusz Konferencia І Sopron, 2011. április 13.

A csoportos megjelenésnek van egy speciális fajtája az úgynevezett táncoló lidérc (dancing sprte, LYONS, 1996), amikor a
csoport tagjai egymástól horizontálisan eltolódva, különböző időpontokban jelennek meg, s ezért úgy tűnik, mintha csak
egy lidérc táncolna tova az égen. A megﬁgyelt lidérceink 6 %-a bizonyult táncoló lidércnek, alak szerint pedig kizárólag
oszlopok, és répák fordultak elő ezekben a csoportokban.

9. ábra Észlelési statisztika: a.) Egyedüli, illetve csoportos megjelenés
aránya, b.) az egyedülálló lidércek eloszlása, c.) tiszta csoportok eloszlása – Statistics of occurence a.) Rate of single and cluster sprites b.)
Single sprites c.) Clear clusters.

Összefoglalás, következtetések
• A három éves észlelési periódus alatt 475 eseményt sikerült észlelni, ebből 468 bizonyult vörös lidércnek.
• Míg az irodalomban a lidérceket alapvetően két típusba sorolják be: oszlop alakú lidércek és a klasszikus répa alakú
lidércek, addig mi az általunk észlelt vörös lidérceket (49 kivételével) alak szerint 6 különböző osztályba tudtuk besorolni, melyek a következők: oszlop, medúza, gondolócsont – fa, madár, répa, egyéb.
• A mikroszekundumos időfelbontású videók szerint az oszlop alakú lidércek esetében csak lefelé terjedő, míg a klaszszikus répa alakú lidércek esetében lefelé, és felfelé terjedő elektronlavinák egyaránt kialakulnak (MCHARG, 2007).
Ezen felvételek, és észleléseink alapján is arra a következtetésre juthatunk, hogy a többi osztály esetében is az eltérő
irányba terjedő elektronlavinák hozzák létre a lidérc különleges alakját.
• A nagy időfelbontású felvételek alapján az eltérő alak a lidérc különböző fejlődési szakaszainak felel meg (MCHARG,
2007). Először lefelé terjedő elektronlavinákkal kialakulnak az oszlopok, majd felfelé terjedő, s elágazó steamerek
fejlődésével jönnek létre a további bonyolultabb osztályok. Az észlelési statisztikánk is azt mutatja, hogy az alapvető
forma, az oszlopos lidérc a leggyakoribb, s az összetettebb formák ritkábbak.
• A lidércek pontos osztályozása segíthet abban, hogy jobban megértsük a jelenség kialakulásának, fejlődésének pontos
körülményeit, feltérképezzük a viharfelhő fölött kialakuló elektromos teret, a kisülés mechanizmusát, valamint közvetve következtethetünk a töltéseloszlásra a felhőben és felette az ionoszférában egyaránt.
A kutatás az OTKA K72474 sz. projektje keretében valósult meg.
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Abstract
In this paper the relationships between vegetal vital processes and movements of landslide prone areas are investigated. Values of the potential evapotranspiration, precipitation were compared to the micro-tilts of the high loess banks at
Dunaföldvár and Dunaszekcső. It was pointed out that the daily tilt amplitudes are in close connections with the vital processes of the plants and the vegetation can play an important role in hindering the arising of landslides.
Keywords: landslide, tilt measurement, potential evapotranspiration, vegetation, precipitation
Kulcsszavak: földcsuszamlás, dőlésmérés, potenciális evapotranszspiráció, vegetáció, csapadék

Bevezetés
A földcsuszamlások kutatásában mind nagyobb teret nyer a növényzet hatásának vizsgálata. A 2000-es évek elejétől nőtt
meg az e témában írt cikkek száma. Ezek főleg a növényi gyökérzet eróziócsökkentő hatásairól szólnak (pl.: ZHENG, 2006;
POLLEN-BANKHEAD – SIMON 2010; GYSSELS – POESEN, 2010). Az MTA Geodéziai és Geoﬁzikai Kutatóintézetben
egyik fő kutatási témának tűztük ki a földcsuszamlások okainak kutatását (MENTES – EPERNÉ, 2004). Ezen belül fő
hangsúlyt helyeztünk a növényzet hatásának vizsgálatára, melynek során összefüggéseket kerestünk a növényi életfolyamatok napos és éves periódusában, a növényi szervek (lombozat, gyökérzet) létfenntartó folyamataiban, a csapadék növényen keresztüli hatásában, valamint a talajdőlések napos és éves változásaiban.

Vizsgálatok módszere
A növényzet hatását két földcsuszamlásos területen – a dunaszekcsői és dunaföldvári magaspartokon – vizsgáltuk a két
területre készített vegetációs térkép alapján. A rendelkezésre álló csapadék és hőmérsékleti adatok birtokában számoltuk
a terület párologtatását. A csapadék és a párologtatás értékeket hasonlítottuk össze a partfal mikrodőléseivel, amelyeket
Applied Geomechanics Inc. gyártmányú, kétkomponensű, 0,1 μrad érzékenységű sekélymélységű fúrólyuk dőlésmérőkkel
regisztráltunk (a +x komponens keleti irányú, míg a +y északi irányú dőlésnek felel meg). A napos amplitúdók változásának
vizsgálatához az órás mintavételezéssel készült adatsorokból a kétnaposnál hosszabb periódusidejű jeleket felüláteresztő
szűrővel kiszűrtük.
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Vizsgálati eredmények
A növényzet hatása a talajmozgásokra
A növényi életfolyamatok éves periódusa jól ismert. Tavasz elején válnak intenzívé, nyár közepén csúcsosodnak és ősz végére újra minimálisra apadnak. Az adatok éves dőlési amplitúdó értékeiben is megjelenik ez az periodicitás (1. ábra). A januárban fellépő nagyobb értékeket valószínűleg az olvadás-fagyás folyamata következtében regisztrálta a műszer.

1. ábra: Dunaszekcsői dőlési amplitúdók értékei 2007.12.01
és 2010.07.31 között / Tilt amplitudes at Dunaszekcső
between 01.12.2007 and 31.07.2010.

Csapadék hatása a növényzeten keresztül
A földcsuszamlásokat előidéző paraméterek közül a csapadék közvetlen hatását a talajmozgásokra számos kutatás bizonyította (CROSTA, 1998; DAI et al., 2003; TSAI – YANG, 2006), azonban keveset foglalkoztak a csapadéknak a növényzeten
keresztüli hatásával. A növényzet gyökerein keresztül felszívja a számára szükséges vízmennyiséget, csökkentve ezzel a
talaj víztartalmát, a pórusnyomást és a csuszamlásos folyamatok kialakulását. A lombkorona felfogja a csapadékot, védve a talajt a túlzott átáztatástól, ugyanakkor az összegyűjtött csapadékot a törzs mentén koncentráltan levezeti a talajba
(DUROCHER, 1990). Ezen kívül árnyékot is ad a kiszáradás ellen, mert hűti az alatta lévő talajfelszínt. A túlzottan átáztatott talaj mellett a kiszáradt közeg is oka lehet a tömegmozgásos folyamatoknak. Hosszantartó szárazság esetén a növényi gyökérzet a vízveszteség megelőzése ellen kismértékben összezsugorodik. A térfogatvesztés miatt rések keletkeznek a
gyökér és a talajszemcsék között, melyekben a csapadék könnyebben juthat a mélyebb rétegekbe. Viszont a kiszáradt állapot
miatt a gyökérzet sebesebben veszi fel a vizet, mint normál állapotban.
A növényzeten keresztül ható előnyös és hátrányos hidrológiai hatások egymás ellenében hatnak. A beszivárgás és párologtatás tényleges aránya szabja meg, hogy a csapadék hatása pozitív vagy a negatív irányba tolódik-e el. Ezt a folyamatot még
jelentősen befolyásolhatja a csapadékesemény előtti talajnedvességi állapot, a növényzet változása és éves ciklusa.
A csapadék a dőlési értékek éves menetét nem befolyásolja, ugyanakkor a napi értékeket látványosan megváltoztatja.
A nagyméretű csapadékesemény csökkenti a dőlési amplitúdók értékét, mely a szárazodás folyamatával újból nőni kezd
(2. ábra). Ennek oka, hogy száraz talaj esetén a gyökérzet nagyobb térfogatú talajrészből tudja csak felvenni a szükséges
vízmennyiséget, ezáltal nagyobb talajtérfogatban csökkenti a pórusnyomást növelve ezzel a dőlés nagyságát.

2. ábra. A dőlési amplitúdók napi változása csapadék hatására Dunaszekcső 2008.05.01-2008.06.30. / Daily variation of the tilt amplitudes due to
precipitation 01.05. 2008-30.06.2008.
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Párologtatás
A párologtatás, a csapadék és a dőlési amplitúdók kapcsolatát a 3. ábra mutatja.

3. ábra. A Potenciális evapotranszspiráció, a csapadék és az amplitúdó kapcsolata Dunaföldváron 2007.12.01. és 2009.12.31. között / Relationship between the
potential evapotranspiration, the precipitation and tilt amplitudes at Dunaföldvár
between 01.12.2007. and31.12. 2009.

A növények aktív időszakukban nagymértékben párologtatnak, fenntartva az ideális hőmérsékleti és hidrológiai állapotot.
A párologtatás során a növény vizet von el a talajtól, csökkentve annak víztartalmát, valamint a talajmozgások kialakulásának lehetőségét. Ugyanakkor a túlzott párologtatás (melynek oka a magas léghőmérséklet) kiszárítja a talajt. A párologtatás
változása hasonló tendenciát mutat az aktív időszakban, mint a dőlési amplitúdó értékei (3. ábra).

A gyökérzet mechanikai hatása
A talaj és a gyökérzet kapcsolata egy megerősítő mátrixként működik, mert a talaj mozgása során a feszültség átrakódik a
gyökerekre. Ebben a kapcsolatban igen fontos a gyökerek tartóereje, átmérője és eloszlása a talajban (THOMAS – POLLENBANKHEAD, 2010).
A növényi gyökérzet komoly védelmet nyújt a földcsuszamlásos folyamatok ellen. A gyökérzet horgonyszerűen biztosítja
a talaj stabilitását, a membránjai erősítik a talajt, javítja a lejtőhibákat és boltívként vagy támfalként szolgálhat. Viszont a
ﬁatal növény fejlődése során erősödő, növekedő gyökérzete repedéseket okozhat a talaj mély rétegeiben, emelve a talajvíz
szintjét és utat enged a beszivárgásnak. Lassan növő fajok esetén a gyökérzet is lassan fejlődik, és évről évre átformálja a
talajt, míg a gyorsan növő fajok hamar kialakítják végső méreteiket, és vízháztartásukat. Megfelelő vízellátás mellett a
talajban a gyökérzet dúsan elágazik, s a végső elágazások, a hajszálgyökerek és gyökérszőrök szorosan kapcsolódnak a talaj
részecskéivel, sőt közös vízburkuk van.
A növény elhalása után a gyökérzet lassan elsorvad a talajban. Ezek a hátrahagyott rések egyik esetben beomlanak, másik
esetben egy ideig még megmaradnak. A beomlás után a talaj a tömörödésig könnyen átjárható lesz a csapadék számára,
nagyobb lesz esőzéskor a pórusnyomás, mint a környező területeken. Ha nem omlik be a rés, akkor utat enged a csapadék
nagyon gyors és mélyre szivárgásának. Hideg időjárás esetén, ezek a részek az olvadás-fagyás folyamata miatt tovább repeszthetik a körülöttük lévő talajt, növelve a csúszás lehetőségét (MARSTON, 2010).
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Összefoglalás
A folyamatos dőlésmérések adatsorai egyértelműen igazolták, hogy a csapadék direkt hatásán kívül a növényi életfolyamatokon keresztül jelentkező közvetett hatása jelentős mértékben befolyásolja a magaspart napi mozgásait. Bár az okozott
dőlések nagyságrendje néhány mikroradián, az eredmények azt mutatják, hogy megfelelő növénytakaróval a magaspartok
átnedvesedése csökkenthető, ill. hátráltatható. Mivel a földcsuszamlások legtöbbször a talaj túlzott átnedvesedése után
következnek be, ezért megfelelő növényzet segítségével a lejtő stabilitása növelhető. A megfelelő növényzet kiválasztásához
azonban további, részletesebb kutatások szükségesek.
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Abstract
The exploitation of biomass in energetics is getting more and more popular, so the importance of wood ﬁring increased,
as well. The byproduct of wood ﬁring is ash, which can be used for acidic soil amelioration. In our experiments started in
May 2010 the constitution of wood ashes, its ability for providing nutrition, and the mobility of its components. For the
aims of the experiment there was a split-pot experiment established, with 0, 1, 2,5, 5, 10 tons wood ashes/hectare soil strain
rate, using ray-grass and white mustard-seed, on slightly acidic, clay adobe soil. The experiment was carried out through 10
treatments (2 test-plans x 5 ash ameliorations) and 4 repetitions on 40 pots. The pH rate of the soil raised nearly by 1 units
from the 6,41 units starting point as a result of the greatest dose. Among the examined nutrition, the P2O5-content from 760
to 1144 mg/kg, the K 2O-content from 301 to 792 mg/kg raised, while the value of N-content did not change signiﬁcantly.
Keywords: wood ash, split-pot experiment, nutrient, heavy metal
Kulcsszavak: fahamu, kisparcellás kísérlet, tápelem, nehézfém

Bevezetés
A napjainkra jellemző növekvő energiaigény és a fosszilis tüzelőanyagok árának emelkedése alternatív megoldások keresését tette szükségessé. A megújuló energiák hasznosítása megoldást nyújthat az energiaellátásban jelentkező bizonytalanságokra. Hazánkban elterjedté vált a biomassza energetikai hasznosítása. Az utóbbi évtizedekben különösen a fatüzelés
jelentősége nőtt meg. A háztartások mellett az ország több nagy széntüzelésű erőművében részben vagy egészben átálltak a
fatüzelésre (Pécs, Ajka, Kazincbarcika). Vas megye több városában (Szombathely, Körmend) a lakások távfűtés és meleg víz
szolgáltatását részben biomassza-fűtőművekkel biztosítják. Szintén a Vas megyei Pornóapáti községben épült fel az ország
első biomassza falufűtőműve. Ezekben az erőművekben, fűtőművekben részben faipari cégek hulladékfájának felhasználásával, részben energiaerdők telepítésével biztosítják az ellátáshoz szükséges tüzelőanyagot.
A fatüzelés mellékterméke a hamu, melyet elsősorban hulladéklerakással ártalmatlanítanak. A meglévő lerakók véges kapacitása, valamint az újak megnyitásával szembeni lakossági ellenállás hatására kezdték el vizsgálni a fahamu egyéb hasznosítási lehetőségeit.
Régóta közismert, hogy a fahamu talajjavító anyagként és tápanyag-utánpótlás céljából felhasználható. A mezőgazdasági és
erdészeti hasznosítással több hazai és nemzetközi kutatás foglalkozott (DEMEYER et al., 2001; STEENARI – LINDQVIST,
1997).
A fahamu alkalmazása a talaj kémiai tulajdonságainak gyors változását okozhatja, különösen a felső rétegekben. 1–7 t/ha
dózis kijuttatása esetén a felső szint pH-ja 0,3-2,4 egységgel növekszik. A mélyebb rétegekben a változás mértéke ennél mérsékeltebb (MANDRE et al., 2006; OZOLINCIUS et al., 2007; PERUCCI et al., 2008).
A hamu koncentrálva tartalmazza a fa alkotóelemeit a szén és a nitrogén kivételével, melyek az égetés során elillannak. A fa
égetésekor keletkező kazánhamu tápelemtartalma változatos, átlagos értékei: 0,06% N; 0,42% P; 18% Ca; 0,97% Mg; 2,27%
K. A K-tartalom vízben kitűnően oldódik, ezért érzékeny a kilúgzásra (DEMEYER et al., 2001; ODLARE – PELL, 2005).
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A hamu mikroelem-koncentrációja szintén nem egységes. Fatüzelésű kazánok hamujának vastartalma elérheti a 21 g/kg
értéket. Régebbi vizsgálatok alapján a nehézfémek koncentrációja alacsony, ráadásul a hamu lúgosító hatására a mobilitásuk a talajban csökken. Újabb vizsgálatok alapján a toxikus nehézfémtartalom ingadozhat. A hamu kadmiumtartalma
elérheti a 20 mg/kg koncentrációt. Ennek megfelelően a hamut kellő körültekintéssel szabad kijuttatni, hogy megelőzzük a
nehézfém-szennyeződést és esetleges negatív hatásait a szárazföldi és vízi ökoszisztémákban (OMIL et al., 2007).
Kísérletsorozatunk keretében elemezzük a fahamu összetételét, alkotórészeinek mobilizálhatóságát, valamint tápanyagszolgáltató képességét. 2010 májusában kisparcellás kísérletet állítottunk be, melynek keretében többek között vizsgáltuk
a fahamu hatását a talaj kémiai tulajdonságaira és a termesztett növények elemösszetételére.

Vizsgálati anyag és módszer
A kísérlethez felhasznált hamu a körmendi ADA Hungária Bútorgyár Kft-ből származik, ahol a gyártás során keletkező
fahulladékot égetéssel hasznosítják. A begyűjtésére 2010 márciusában került sor. A kísérlet kezdetéig a fahamut zárt, műanyag zsákokban tároltuk. A hamu lúgosító hatását ﬁgyelembe véve történ a kísérlet helyszínéül szolgáló mezőgazdasági
terület kijelölése Tanakajd községben.
A kezelések 0; 1; 2,5; 5; 10 t fahamu/ha dózisnak feleltek meg. A kísérlet angol perje és fehér mustár tesztnövényekkel 10
kezeléssel (2 növény × 5 hamuterhelés), 4 ismétlésben állítottuk be 40 parcellán. A tavaszi talaj-előkészítést követően juttattuk ki a szükséges mennyiségű hamut, melyet a talaj felső rétegébe egyenletesen bemunkáltunk. A kezeléseket a véletlen
blokkelrendezés szabályai szerint terveztük meg.
A tesztnövényeket 2010 májusában vetettük el. Az 1 m2-es kisparcellákra a fehér mustár tesztnövények esetén 200 csíraképes mag/m2 mennyiségben, 25 cm-es sortávolságra, 2–3 cm mélyen juttattuk ki a magvakat. Az angol perje tesztnövény
magjait 40g/m2 mennyiségben szórtuk ki egyenletesen a talaj felszínére, majd a magvakat 1–2 cm mélyen bedolgoztuk.
A növények vízigényét a csapadékos időjárás biztosította, öntözésre nem volt szükség.
A betakarításra júliusban került sor. A hozammérés mellett a kísérlet befejeztével a parcellák talajából és a tesztnövényekből mintát vettünk a laboratóriumi vizsgálatokhoz. A fahamu, a talajok és a növényminták laboratóriumi vizsgálatára a
Vas Megyei MgSzH Talajvédelmi Laboratóriumába került sor. Az „összes” elemtartalom cc. HNO3 + cc. H2O2 roncsolást
követően ICP módszerrel került meghatározásra. A talaj oldható tápelemtartalmának megállapítása az MSZ 20135:1999
módszer alapján történt.

Vizsgálati eredmények
A kísérlet során bekevert fahamu kémhatása erősen lúgos. A tápelemek közül kiemelkedik a kálium-, a foszfor-, a kalcium- és magnéziumtartalma. A nehézfémek közül az összes kadmium mennyisége meghaladta a határértéket. Az adatokat
a szombathelyi biomassza-fűtőműből származó hamu adataival összevetve szembetűnő, hogy a sűrűség, valamint egyes
nehézfémek mennyisége attól nagyobb, viszont a foszfor koncentrációja kisebb (1. táblázat).
1. táblázat: A kísérletben bekevert fahamu tulajdonságai és „összes” elemtartalma /
Characterics of the mixed wood ash and total concentration of elements in ash
(1)
Vizsgált paraméter
Parameter

(2)
Mértékegység
Unit

(3)
Eredmény
Result
13

12,8

m/m%

99,9

98,8

b) térfogattömeg

kg/dm3

0,926

0,605

P

mg/kg sz. a.

3721

10920

pH (H2O)
a) szárazanyag

88

(4)
Szombathely, 2010

K

mg/kg sz. a.

54160

39850

Ca

mg/kg sz. a.

232900

277300

Mg

mg/kg sz. a.

26850

18850

Al

mg/kg sz. a.

17610

17720

Cd

mg/kg sz. a.

6,47

2,71

Cr

mg/kg sz. a.

182

19,7

Cu

mg/kg sz. a.

110

77

Hg

mg/kg sz. a.

< 0,50

< 0,50

Ni

mg/kg sz. a.

58,9

31

Pb

mg/kg sz. a.

85

11,9

Zn

mg/kg sz. a.

496

233
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A kísérlet során bekevert talaj mechanikai összetétele alapján agyagos vályogtalaj, kémhatása gyengén savanyú, szénsavas
meszet nem tartalmazó, 27,3%-os agyagtartalommal, 60%-ot meghaladó leiszapolható résszel (2. táblázat).
2. táblázat. A bekevert talaj főbb tulajdonságai a kísérlet beállításakor / Main
properties of the mixed soil (Megjegyzés: 1 - z – az egyes kationok vegyértéke)
(1)
Vizsgált paraméter
Parameter

(2)
Eredmény
Result

pH (H2O)

6,58

pH (KCl)

5,59

a) Kötöttség (KA)

43

b) Humusz %

2,60%

c) Szénsavas mész %

< 0,10%

d) Kation adszorpció (T-érték) (mg egyenérték /100g talaj)1

23,2

e) S-érték

17,1

A hamuterhelés a talaj pH-ját megnövelte. Fehér mustár esetén a talaj pH-ja a kontroll 6,41-es értékéről 7,58-ra, angol perje
esetén 6,44-ről 7,59-re növekedett a 10 t/ha-os dózis kijuttatásakor (1. ábra).
A hamukezelés hatására növekedett a talaj szénsavas mésztartalma, valamint a tápelemek közül a kálium, a foszfor, a kén,
a magnézium és a cink mennyisége. A mészhiányos talaj szénsavas mésztartalma a 10 t/ha kezelés hatására 0,8 tömeg %-ra
emelkedett. Az AL-oldható K2O tartalom a kontroll 301 mg/kg értékéhez képest 792-re módosult a legmagasabb dózis esetén, így a már eredetileg igen jó ellátottságú talaj káliumtartalma tovább növekedett (BUZÁS, 1979). A P2O5-tartalom a
kezelés hatására 760 mg/kg értékről 1144 mg/kg-ra változott, ezáltal az igen jó ellátottságú talajban tovább emelkedett a
foszfor mennyisége. A 10 t/ha-os kezelés a kéntartalmat 35,6 mg/kg-ra módosította a kontroll 11,9 mg/kg értékéhez képest.
A kezelés hatására a magnézium-ellátottság közepesről jóra változott, a kiindulási 141 mg/kg érték 398 mg/kg-ra emelkedett. A kezeletlen talaj EDTA- oldható cinktartalma a fahamu hatására 5,29 mg/kg-ról 10,5 mg/kg értékre változott, ezáltal
az ellátottság tovább javult. A fahamu hatására az AL-oldható nátriumtartalom jelentősen nőtt, a kontroll 36,0 mg/kg-hoz
képest elérte a 127 mg/kg értéket. A nehézfémek közül a kadmium estén volt növekedés megﬁgyelhető, a talajban a mennyisége 0,28 mg/kg-ról 0,50 mg/kg értékre változott (3. táblázat).

1. ábra: A talaj pH-jának változása a hamukezelés hatására /
Inﬂuence of wood ash application onhe pH of soil

A fehér mustár tesztnövények makroelem-tartalma szigniﬁ kánsan nem változott. Valószínűsíthető, hogy már a kezeletlen
talajban is elegendő tápanyagmennyiség volt a növények fejlődéséhez. A tesztnövényekben nem volt kimutatható a nehézfémek mennyiségének a változása a kezelés hatására (4. táblázat).
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3. táblázat: A fahamukezelés hatása a talaj tápelem- és nehézfémtartalmára / Inﬂuence of
wood ash application on the nutrient and heavy metal concentrations of soil
(1)
Vizsgált paraméter
Parameter

(2)
Mértékegység
Unit
0

1

2,5

5

10

NO3-+NO2--N

mg/kg

8,23

8,4

11,6

11,6

11,6

(3)
Hamuterhelés, t/ha talaj
Dose of ash (t ha-1)

P 2O5

mg/kg

760

888

906

999

1144

K2O

mg/kg

301

383

468

579

792

Na

mg/kg

36

56

71

95

127

Mg

mg/kg

141

148

237

305

398
35,6

SO42--S

mg/kg

11,9

13,4

19,7

22,6

Cd

mg/kg sz. a.

0,28

0,38

0,42

0,46

0,5

Cr

mg/kg sz. a.

37,2

38,5

38,2

38,2

40,1

Cu

mg/kg sz. a.

21,5

22,5

22,8

23,3

23,3

Hg

mg/kg sz. a.

<1,50

<1,50

<1,50

<1,50

<1,50
27,3

Ni

mg/kg sz. a.

25,7

27,1

26,5

25,8

Pb

mg/kg sz. a.

28,9

30,4

30,7

30,8

31,8

Zn

mg/kg sz. a.

82,7

87,5

89

90,6

93,3

4. táblázat. A fahamukezelés hatása a fehér mustár tesztnövények elemtartalmára /
Average concentrations of elements in white mustard
(1)
Vizsgált paraméter
Parameter

(2)
Mértékegység
Unit

N

m/m% sz. a.

(3)
Hamuterhelés, t/ha talaj
Dose of ash (t ha-1)
0

1

2,5

5

10

2,59

1,96

2,25

1,56

1,49

P

0,3

0,27

0,31

0,21

0,17

K

2,12

2,06

1,97

1,92

1,62
5362

9175

7679

9508

6325

Cd

S

mg/kg sz. a.

0,26

0,4

0,27

0,17

0,23

Cr

<1,50

<1,50

<1,50

<1,50

<1,50

Cu

3,41

2,67

2,73

2,02

2,05

Hg

<0,50

<0,50

<0,50

<0,50

<0,50

Ni

<7,50

<7,50

<7,50

<7,50

<7,50

Pb

<3,00

<3,00

<3,00

<3,00

<3,00

Zn

31,8

36,1

34,1

24,9

21

Vizsgálati eredmények értékelése, következtetések
A laboratóriumi vizsgálatok alapján a fahamut magas kálium-, foszfor-, magnézium- és kalciumtartalom jellemzi. Kémhatása erősen lúgos. A bútorgyárból származó hamu nagyobb sűrűségét, magasabb nehézfémtartalmát indokolhatja, hogy a
fahulladékot esetlegesen egyéb gyártási hulladékokkal keverve égetik el. Ezt a hamuban elvétve megtalálható fémdarabok
is bizonyítják.
A fahamu hatással van a talajra. Mindkét tesztnövény esetén a 10 t/ha-os dózis a talaj pH-ját megközelítőleg 1 egységgel
növelte. A tápelemek közül a nitrogéntartalom nem változott, viszont a kezelés hatására emelkedett a talaj kálium-, foszfor-,
kén-, magnézium- és cinktartalma. A nehézfémek közül a kadmium esetén kismértékű növekedés volt tapasztalható. A talaj
nátriumtartalmának emelkedése további vizsgálatokat indokol. A túlzott Na tartalom kedvezőtlen a termesztett növények
számára és szikesedésre utal.
A tesztnövények tápanyag-ellátottsága feltételezhetően már a kontrollnál optimális volt, ezért a fahamuval megnövelt
tápelemkínálatot a növények tápanyagtartalma nem mutatta. A tesztnövényekben a kezelés hatására nem volt kimutatható
a nehézfémtartalom változása.
A kísérlet alapján a fahamu a mezőgazdaságban talajjavító anyagként és tápanyag-utánpótlás céljából hasznosítható. Lúgos
kémhatása miatt elsősorban savanyú talajokon célszerű alkalmazni.
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Összefoglalás
A fosszilis energiahordozók mennyiségének csökkenése a megújuló energiaforrások felé irányította a ﬁ gyelmet. Napjainkban egyre elterjedtebb a biomassza energetikai célú hasznosítása, különösen a fatüzelés jelentősége nőtt meg. A fatüzelés
mellékterméke a hamu, melynek éves becsült mennyisége hazánkban 30 ezer tonna. A keletkező hamut elsősorban hulladékként kezelik, pedig talajjavító hatása a savanyú talajokon régóta közismert. 2009-ben indított kísérletsorozatunkban
vizsgáljuk a hamu összetételét, tápanyag-szolgáltató képességét, alkotórészeinek mobilizálhatóságát. 2010 tavaszán szabadföldi kisparcellás kísérletet állítottunk be 0, 1, 2,5, 5, 10 t fahamu/ha-nak megfelelő dózissal fehér mustár és angol perje
tesztnövényekkel, gyengén savanyú, agyagos vályogtalajon. A vizsgálatot 10 kezeléssel (2 tesztnövény × 5 hamuterhelés),
4 ismétlésben, 40 parcellán végeztük. A talaj pH-értéke a kontroll 6,41-es értékéhez képest a legnagyobb dózis esetén közel
1 egységgel emelkedett mindkét tesztnövény esetén. A vizsgált makroelemek közül a 10 t/ha-os adag esetén a P2O5-tartalom
760-ról 1144 mg/kg-ra, a K2O-tartalom pedig 301-ről 792 mg/kg értékre nőtt. Az adatok alapján a foszfor- és káliumtartalom már kezdetben is igen jó ellátottságúnak minősíthető, ami a fahamu hatására tovább nőtt. A kezelt talaj nitrogéntartalma szigniﬁ kánsan nem változott. A fahamu hatására az „összes” kadmiumtartalom kis mértékben emelkedett: 0,28-ról
0,50 mg/kg-ra növekedett. A tesztnövények tápanyag-ellátottsága feltételezhetően már a kontrollnál optimális volt, ezért a
kezelések hatására a talajban megnövekedő tápelemkínálatot a növények tápanyagtartalma nem mutatta. A kezelés hatására a növényekben nem volt kimutatható a nehézfémtartalom növekedése.
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Abstract
Schumann resonances (SR) are continuously measured in the Geophysical Observatory of the Hungarian Academy of Sciences in Nagycenk and the Central Geophysical Observatory of the Polish Academy of Sciences in Belsk. This paper reviews the phenomenon of Shumann resonances and Schumann resonances transients (SRT). It outlines a few methods of
automatically detecting SRT’s in SR measurements and presents a daily distribution of SRT’s based on one of the propesed
methods.

Bevezetés
A Föld felszíne és az ionoszféra által határolt gömbréteg elektromágneses sajátfrekvenciáit Schumann-rezonanciáknak (SR) nevezzük [Sch52]. A Föld-ionoszféra üregrezonátor (lásd 1. ábra) gerjesztő forrása a világ zivatartevékenysége,
amely elsősorban a kontinensek trópusi régióira koncentrálódik. A villámok széles frekvenciatartományban sugároznak
ki elektromágneses hullámokat, s a Föld kerületével összemérhető hullámhosszokon az elektromos és mágneses tér ún.
rezonancia-módusokba rendeződik, amelyek frekvenciája sorrendben: 8 Hz, 14 Hz, 20 Hz, stb. A Schumann-rezonancia
(SR) jelenségkör természetes és olcsó eszközként szolgál globális változások vizsgálatára. Integráló képessége robusztus
becslést ad a Föld troposzférájában lejátszódó globális időjárási folyamatokról a világ zivatartevékenységének idő- és térbeli változásán keresztül, valamint a Föld-ionoszféra üregrezonátor felső határoló régióját (ionoszferikus D-tartomány)
érő extraterresztrikus hatásokról, és azokról a közel két évtizede felfedezett magaslégköri, nagy kiterjedésű elektrooptikai
emissziókról, amelyek a zivataros területek felett következnek be egészen az ionoszféra D-tartományának magasságáig.
A villámkisülések töltésmomentum-változása a kisülés közben kisugárzott elektromágneses hullámok jeleinek analízise
alapján becsülhető. A Schumann-rezonancia tranziensek (SRT) egyedi, intenzív villámkisülésektől származó nagy energiájú hullámcsomagok, amelyek a Föld-ionoszféra hullámvezetőben terjednek és energiájuk a zárt hullámvezető első (alsó)
néhány elektromágneses sajátrezgésének a frekvenciatartományában koncentrálódik. Emiatt ezek a hullámcsomagok a
Föld-ionoszféra rendszernek, mint üregrezonátornak az átmeneti gerjesztéseiként is felfoghatók. A SRT-k mérőállomásokon regisztrált adatsoraiból a forrásvillám polaritása, földrajzi helye és vertikális árammomentuma levezethető, ez utóbbiból pedig a töltésmomentum-változás meghatározható [Bó10]. A tranziensek napi szinten ezres nagyságrendű száma nem
teszi lehetővé ezek további elemzés céljából történő egyedi kikeresését. Tömeges feldolgozásukhoz, statisztikák készítéséhez szükséges tehát egy automatikus tranziensfelismerő algoritmus fejlesztése.

1.ábra: A Föld-ionoszféra üregrezonátor
Figure 1: The Earth-ionosphere cavity
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2. ábra: Gömbantenna Nagycenken és Belskben
Figure 2: Ball antenna in Nagycenk and Belsk
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A rendelkezésre álló adatok
A kifejlesztett algoritmust a nagycenki Széchenyi István Geoﬁzikai Obszervatórium, illetve a belski (Lengyelország) Geoﬁzikai Obszervatórium adataira alkalmazzuk, melyek közül előbbi 1993-ig visszamenőleg [SSV96], utóbbi 2005 elejétől
kezdődően áll rendelkezésre [NSS 07]. Mindkét obszervatóriumban 3 komponens, a vertikális elektromos térkomponens és
a horizontális mágneses tér észak-déli és kelet-nyugati komponensei kerülnek rögzítésre. A 2. ábrán láthatóak az elektromos térkomponens mérésére szolgáló gömbantennák. A 3. ábra egy jellemző adatsort mutat be a belski obszervatóriumból.
Az SRT regisztrátumban hagyott “nyomát” röviddel a 150. minta előtt ﬁgyelhetjük meg, ahol mindhárom komponensben
kiugró érték jelentkezik. A nagycenken regisztrált SRT-k nyoma ettől annyiban tér el, hogy elegendő az elektromos komponensben és a két mágneses komponens közül legalább az egyikben párhuzamosan fellépő kiugró értéket találnunk.

3. ábra: A belski tranziensmérés egy jellemző regisztrátum részlete
Figure 3: A typical segment from the transient measurement in Bel

4. ábra: Az idősorrészlet skálázás után
Figure 4: Segment of time series after scaling

5. ábra: Idősorrészlet a különbségszűrő alkalmazása után
Figure 5: Segment of time series after applying the ﬁ rst
difference ﬁ lter

Előfeldolgozás
Első lépésként a napi bontásban rendelkezésre álló adatainkat kisebb, mondjuk néhány perces vagy akár órás szegmensekre bontjuk. A továbbiakban leírtak mindig egy ilyen szegmensre vonatkoznak majd. Adott tehát egy 3 dimenziós,
idősor, ahol a -edik komponens egy korlátos, zárt intervallumába esik. Mindenekelőtt
a nemkívánatos trend eltávolítására az
ún. különbségszűrőt alkalmazzuk, ahol
=
. Ezt követi – a három
komponens összemérhetősége érdekében – egy újraskálázás az
képlet szerint, ahol
és alatt a tapasztalati várható értéket, míg D. alatt a tapasztalati szórást értjük. A 4. és 5. ábrán a 3. ábrán látható idősorszegmensen mutatjuk
be a fent leírt műveleteket.
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A dimenziószám csökkentése
Az előző fejezetben ismertetett előfeldolgozási lépések elvégzése után a dimenziószám csökkentése érdekében a 3 dimenziós adatunkat 1 dimenzióssá redukáljuk egy alkalmasan választott folytonos
transzformáció segítségével. Egy
ilyen választás lehet például a nagycenki adatok esetén az
függvény vagy éppen
a belski adatok esetében. Ennek alkalmazását a kiválasztott idősorszegmensünkre a 6. ábrán demonstráljuk. Ezek után a
probléma lényegében egydimenziós idősorokban történő outlier-keresésre vezethető vissza. Outlier alatt olyan rendellenes
megﬁgyeléseket értünk, melyeket a mérési hibákon túl a mögöttes folyamat hirtelen, rövid távú változásai is okozhatnak.
Az alábbiakban ismertetünk néhány lehetséges outlier-kereső módszert.

6. ábra: Az idősorrészlet osszevetése a transzformált idősorral
Figure 6: Segment of time series compared to the transformed time

Outlier-kereső módszerek
Kritikus érték meghatározásán alapuló outlier-keresés
Ezen módszerek közös vonása, hogy valamilyen elv alapján meghatározunk egy c > 0 kritikus értéket, melynek alpján xi-t
akkor és csak akkor tekintjük outliernek, ha xi > c.
F.a.e. feltevésen alapuló outlier-keresés
Tegyük fel, hogy x1, x2, ..., xn független, azonos eloszlásúak. c értékét aszerint határozzuk meg, hogy annak a valószínűsége,
hogy x1 meghaladja c-t egy előre rögzített α értéknél (szokás szerint α =0,05) kisebb legyen. Ezt az empírikus eloszlásfüggvény 1 ismertében tehetjük meg. A módszer erőssége, hogy egyszerűen implementálható és nagyszámú minta esetén is gyorsan futtatható.
Klaszterezésen alapuló outlier-keresés
A klaszter-analízis egy olyan dimenziócsökkentő eljárás, amellyel adattömböket tudunk homogén csoportokba sorolni,
klassziﬁ kálni. Ezeket a csoportokat nevezzük klasztereknek. Az egyes klasztereken belüli adatok valamilyen dimenzió
szerint hasonlítanak egymáshoz, és e dimenzió mentén különböznek a többi klaszter elemeitől. A csoportosítás alapját különböző távolság- vagy hasonlóságmértékek képezik. Ebben az esetben nem idősorként, hanem egy determinisztikus ponthalmazként gondolunk az adatainkra. Az alapgondolatunk tehát az, hogy adatainkat két klaszterre oszthatjuk: a reguláris
és az irreguláris értékek (outlierek) kalszterére.
Itt tehát mindig 2 klaszterre osztjuk az adatainkat. Ez megtehető például egy k-közép klaszterező eljárással, ahol a kiindulási klaszterközéppontok közül az egyiket egy 0-hoz közeli, a másikat egy alkalmasan megválasztott “nagy” pozitív értékként adjuk meg. Ez utóbbi klaszter fogja majd tartalmazni az eljárás végén az outliereket.
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ARIMA modellezésen alapuló outlier-keresés
Ezen alfejezetben két különböző outlier típust mutatunk be, az additív (AO) és innovatív (IO) outlier fogalmát [CTC88]. Egy
T időpontban fellépő AO a mögöttes folyamatot csak és kizárólag a T időpontban módosítja, azaz.
Ezzel szemben egy T időpontban fellépő IO a folyamatot a T időponttól kezdődően módosítja, bár rendszerint az idő előrehaladtával
gyengülő hatással, azaz ,
ahol
és negatív
-re . Ezen outlierek detektálása mindkét esetben
speciális tesztstatisztikák deﬁniálásával történik [CC08]. A módszer bonyolultsága miatt jóval lassabb futási időket eredményez, ám a megﬁgyelt jelenség pontosabb leírását teszi lehetővé.

Vizsgálati eredmények
Az automatikus tranziensfelismerő eljárás segítségével hisztogrammok készíthetők a napi SRT eloszlásról. Egy ilyen hisztogramot mutatunk be a 7. ábrán. Ez a hisztogram az f.a.e. feltevésen alapuló outlier-detektáló módszerrel készült. Az ábrán
– összhangban a várakozásainkkal – jól megﬁgyelhetők az amerikai, afrikai és ázsiai zivatargócoknak megfelelő csúcsok.
Szükséges még a módszerek további napokra való alkalmazása, a különböző módszerek hatékonyságának összehasonlítása
illetve az SRT eloszlás szezonális vizsgálata.

7. ábra: Napi SRT eloszlás
Figure 7: Daily distribution of SRT
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Abstract
In this paper we present theoretical and practical results obtained using geometrical null arrays. So far the null arrays were
used in proﬁ ling, that is in constant separation traversing measurement. We wondered this arrays are suitable for vertical
electrical sounding. The measurements were carried out in „Bécsi-domb”, in Sopron. Our ﬁrst results disagreed with our
prior assumptions, so we had to change our approach. The results we received in such a way conﬁ rmed our new theory. We
can consider the null arrays as suitable for vertical electrical sounding. Moreover these arrays were able to provide even
better results, than those of the conventional geoelectric arrays at least under the given ﬁeld conditions.
Keywords: geophysics, vertical electrical sounding, non-conventional arrays
Kulcsszavak: geoﬁzika, vertikális elektromos szondázás, nem-konvencionális elrendezések

Bevezetés
A geolektromos mérések során a Föld felszínén végzett mérések alapján lehatároljuk a különböző fajlagos ellenállású kőzettömegeket és meghatározzuk azok fekvését. Mélységi változások kimutatása esetén a vertikális elektromos szondázást
(VESZ) alkalmazzuk, míg ha a látszólagos fajlagos ellenállás változását egy meghatározott vízszintes irányban akarjuk
nyomon követni, akkor a kiválasztott elrendezéssel az elegendően sűrűn megválasztott pontokban mérve végighaladunk a
kiválasztott egyenes szakasz mentén. Ekkor proﬁ lmérésről beszélünk (SZOROKIN ET AL 1953.).

1. ábra A dipól-axiális null elrendezés paraméter érzékenység térképe (SZALAI, SZARKA, 2008 )
Figure 1. Parameter sensitivity map of the dipole axial
nul array (SZALAI, SZARKA, 2008 )
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Az általunk vizsgált nem-konvencionális elrendezéseket, a null elrendezéseket eddig csak proﬁ lmérésre alkalmazták. A mi
célunk azonban az volt, hogy ezek szondázásra való alkalmazhatóságát vizsgáljuk. A konvencionális elrendezések esetén
a szondázási adatok kiértékelése során több probléma is fölléphet. Ezek közül kiemelném a vékony rétegek kimutathatóságának problémáját (SALÁT. P. 1975.). Ezek a rétegek csak kis hatást gyakorolnak a mért fajlagos ellenállás értékre, így
ezeket nagyon nehéz detektálni. Erre a problémára bizonyos feltételek mellett megoldást jelenthetnek a null elrendezések.
Ezek alatt a szűkebb deﬁníció szerint olyan elektróda elrendezést kell érteni, amelyek esetében a homogén féltér felszínén a
mérőelektródák között mért potenciálkülönbség nulla lenne. A geometriai null elrendezések esetében ez a helyzet az elektródák megfelelő geometriájú elhelyezésével érhető el (SZALAI S. 2002.). Ezeknek az elrendezéseknek az elmélete alapjaiban különbözik a hagyományos elrendezésekétől. Több külföldi szerző is érintette kutatásai során a null elrendezéseket,
viszont az elméleti kérdések feltárásának első jelentős lépése az analitikus modellezéssel készített paraméterérzékenység
térképek voltak. A modellezés során adott mélységben, különböző koordinátájú pontokon, a környezetétől különböző fajlagos ellenállású kockákat helyeztek el. Az izovonalas térképek megmutatják, hogy mekkora hatással lennének a mért jelre a
fölben elhelyezett végtelenül kis kiterjedésű kockák (SZALAI, SZARKA, 2008). A térképek elkészítésekor külön számították a kockák hatását a tér 3 irányában (x, y, z) és teljes térre. Három különböző mélységben (az elrendezés hossz, azaz a nem
végtelenben lévő, egymástól legtávolabbi elektródák 0.1, 0.2, 0.3 tizede) készültek el a térképek.
A 1. ábrán megﬁgyelhető antiszimmetria tengely a legtöbb eddig vizsgált null elrendezés esetében megtalálható (SZALAI,
SZARKA, 2008). Az antiszimmetria tengely két oldalára abszolútértékben ugyanakkora, csak ellenkező előjelű hatással
bírna a mért jelre a földben elhelyezett test. Emiatt az antiszimmetria tengelyre szimmetrikusan elhelyezkedő inhomogenitások a tengelytől egyforma távolságra lévő darabjai kompenzálják egymás hatását. A jel tehát nulla lenne mind 1D, mind
2D inhomogenitások esetén, amennyiben ha a dőlésirány egybeesik az y/R=0 egyenessel, illetve 3D testek esetén, ha a szimmetria tengely megegyezik ezzel a vonallal. A fentiek miatt a null elrendezések nagyon érzékenyek a féltér szimmetrikustól
való eltéréseire is.

A terepi mérések eredményei
A méréseket a soproni Bécsi-dombon végeztem. A 2. ábra szemlélteti a terítések elhelyezkedését egymáshoz képest és az
egyes mérések számozását.

2. ábra A mérések pozíciójáról készített helyszínrajz
Figure 2. Scheme of the measurements positions

3. ábra Az első mérés során alkalmazott elrendezések vázlata. Az A,
B áramelektródákkal, valamint a M0°, N0° potenciálelektródákkal
mérve a Schlumberger-0, M30°, N30°potenciálelektródákat használva Schlumberger-30, M60°, N60° potenciálelektródákat használva
Schlumberger-60 elrendezés.
Figure 3. Notations of the electrodes used during the ﬁ rst measurements.
A and B: current electrodes, M0°, N0° potential electrodes for the
Schlumberger-0, M30°, N30° for the Schlumberger-30 M60°, N60 for the
Schlumberger-60 array.
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Az első mérés során alkalmazott elrendezések geometriáját a 3. ábra szemlélteti. Előzetes feltevéseink szerint a
Schlumberger-0 görbék viszonylag nagy szórással ugyan, de trendjükben követik a Schlumberger görbéket. Az azonos szondázási pontban, illetve annak közvetlen környezetében mért 3-7 null görbe átlagából számított értékeket ábrázolva kaptunk volna a Schlumbergeréhez hasonló görbét.

4. ábra Az elektromos térerősség vektor x és y komponensének változása δ szög függvényében
Figure 4. The variation of the x and y components of the
electric ﬁeld vector in the function of δ

A Schlumberger-30 és -60 elrendezések esetén a Schlumberger és a Schlumberger-0 elrendezések közötti átmenet megvalósulására számítottunk, mivel az elektromos térerősség vektor x és y komponense a δ szöggel változik (lásd: 4. ábra, az x
komponens csökken, míg y komponens nő), így Ey hatása δ csökkenésével egyre jobban érvényesül. Ennek ellenére az első
mérés során a Schlumberger-60 és Schlumberger-30 görbék egyértelműen a Schlumberger görbék trendjét követték (5. ábra).

5. ábra. A 2’ szondázási pontban Schlumberger (2’, S),
Schlumberger-60 (2’, S-60) és Schlumberger-30 (2’, S-30)
elrendezésekkel fölvett szondázási görbék
Figure 5. The Sounding curves obtained in sounding point 2’
using Schlumberger (2’, S) Schlumberger-60 (2’, S-60), and
Schlumberger-30 (2’, S-30) arrays

Ennek feltételezett oka, hogy az elektromos térerősség x komponense mellett nem tudott érvényesülni az y komponens hatása. A Schlumberger-0 görbék többségén is ezt a jelenséget tapasztaltuk (6. ábra), ugyanakkor a Schlumberger- 0 görbéken
jóval határozottabban jelentek meg azok az anomáliák, amik a három jelenlevő réteg mellett még további vékonyabb réteg
jelenlétére utal(hat)nak, mint a Schlumberger görbéken. Ennek oka, hogy a Schlumberger-0 elrendezéssel mért jelen már
meg tudott jelenni az Ey komponens hatása is. Ezt a megállapításunkat megerősítették a δ=1°, 2°-nak megfelelő (MN=2, 3.5, 7
cm) potenciálelektróda távolságokkal fölvett szondázási görbék (7. ábra) eredményei is.
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6. ábra A 3-as szondázási pontban Schlumberger (3, S) és
Schlumberger-0 (3, S-0) elrendezésekkel fölvett szondázási görbék
Figure 6. Sounding curves in sounding point 3 obtained using
Schlumberger (3, S) and Schlumberger-0 (3, S-0) arrays

Az értelmezés megkönnyítése érdekében a különböző potenciáltávolságokkal végzett szondázások eredményeit egy diagramon ábrázoltam. Tettem ezt úgy, hogy megfelelő konstanssal fölszoroztam a fajlagos ellenállás értékeket, hogy ezáltal a
görbék közel egybe essenek. Ezeken a szondázási görbéken nem jelennek meg a háromréteges szerkezetnél több rétegre utaló
egyéb anomáliák. Ey hatásának markáns megjelenését egy dőlő réteg tette lehetővé, amit a Schlumberger görbék invertált
eredményei segítségével készített szelvény is megjelenített.

7. ábra Az 5’ szondázási pontban különböző MN értékekkel fölvett szondázási görbék. A szám az MN után az MN távolságokat jelöli cm-ben.
Figure 7. Sounding curves in sounding point 5’ using different MN distances.
The numbers following MN are the MN distances in cm.

Mivel az általunk különösen vizsgált - általában AB/2=20 m környékén megjelenő anomália - több görbén is megjelent, feltételeztük, hogy egy alacsony ellenállású vékony réteg okozta. Kíváncsiak voltunk, hogy hogyan viselkedik a Schlumbergernull elrendezés, ha a rendelkezésünkre álló eszközökkel a lehető legpontosabban mérjük ki az elektródák pozícióját, illetve, ha
ettől a pozíciótól közelítőleg δ=1°, 2°-al (8. ábra) elmozdítjuk az elektródákat. Azt tapasztaljuk, hogy már egy Schlumbergernull görbe is utal a dőlő rétegre. Ez a null elrendezések sajátosságának köszönhető, ugyanis ha a réteg dőlés iránya és a terítés
iránya különbözik, akkor az elrendezés két oldalán, attól azonos távolságban lévő „kőzetdarabok” hatásai nem kompenzálják
ki egymás hatását, így a jel zérótól jelentősen eltérő lesz. A δ=1°, 2°-nak megfelelő elrendezések is kimutatták a dőlő réteget.
Felmerül emiatt a kérdés, hogy szükséges-e a pontos null helyzet kijelölése a mérések elvégzéséhez, hiszen a vékony dőlő
réteget a nullához közeli, de nem egzaktul null pozíciójú elrendezések is kimutatták.
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Az első mérés során alkalmazott elrendezések geometriáját a 3. ábra szemlélteti. Előzetes feltevéseink szerint a
Schlumberger-0 görbék viszonylag nagy szórással ugyan, de trendjükben követik a Schlumberger görbéket. Az azonos szondázási pontban, illetve annak közvetlen környezetében mért 3-7 null görbe átlagából számított értékeket ábrázolva kaptunk volna a Schlumbergeréhez hasonló görbét.

8. ábra ábra Az 5’ terítésen Schlumberger-0 (5’ S-0, a 0° potenciálméréssel kijelölve),
Schlumberger-1 (5’ S-1) és Schlumberger-2 (5’ S-2) elrendezésekkel fölvett szondázási görbék
Figure 8. Schlumberger-0 (5’, S-0, 0° was determined by potential measurements),
Schlumberger-1 (5’, S-1) and Schlumberger-2 (5’, S-2) sounding curves in sounding point 5’

Összegzés
A vizsgálatunk alapján tehát a Schlumberger-0 elrendezés képes lehet megoldani a VESZ mérések egyik alapvető problémáját, az esetlegesen jelen lévő vékony rétegek kimutatását. Ennek feltétele persze, hogy a réteg ne legyen a felszínnel
teljesen párhuzamos, ez a feltétel azonban a valóságban számos esetben fönnáll.
További gyakorlati haszon, hogy már egyetlen Schlumberger, Schlumberger-0 elrendezés méréspárból (ami a mérési időt
alig növeli meg a VESZ méréshez képest) információt kapunk az 1D modell helytállóságáról is.
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K3 Környezetpedagógia
Programvezető: KOVÁTSNÉ Dr. NÉMETH MÁRIA
A környezetpedagógia olyan multi- és interdiszciplináris terület, amely széleskörű természet- és társadalomtudományi
alapozással környezettudatos oktató és fejlesztő tevékenységre képez ki szakembereket. A meghirdetett témák célja a közoktatás minden szintjén, az ovópedagógiától a felsőoktatásig, olyan korszerű metodikák és ismeretek fejlesztése és kutatása, amelyek segítségével az életkori befogadóképességnek megfelelő legkorszerűbb ismeretek átadhatók és a környezettudatosság gyakorlati érvényesülése elősegíthető.
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A KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA
NEVELÉS LEHETŐSÉGEI
AZ ÖKOISKOLÁKBAN
HORVÁTH DÁNIEL
MTA, KSZI, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
e-mail: horvath.daniel@vipmail.hu

Abstract
The Hungarian Eco-school Network operates as a part of ENSI (Environment and School Initiatives), called an international network of environmental education programs in Hungary since March 2000. The Ministry of Education and Cultural Affairs and the Ministry of Environment award the Eco-school Title since 2005 as the highest level of acknowledgement of eco-school activity. One of the most important missions of eco-schools is to educate students according to the idea
of sustainability. The base of eco-educating is the system of criteria, which keeps a check on the eco-activity of the school.
Keywords: eco-schools, education for sustainability, system of eco-criteria
Kulcsszavak: ökoiskolák, fenntarthatóságra nevelés, ökoiskola kritériumrendszer

Bevezető
A magyarországi ökoiskola mozgalom tízéves múltra tekint vissza. A Hálózat 2000-ben jött létre az ENSI (Environrnent
and School Initiatives – Iskolai Környezeti Nevelési Kezdeményezések) égisze alatt, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
(korábban: Országos Közoktatási Intézet) koordinálása mellett és az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM), valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) anyagi támogatásával. (VARGA, 2003) A Hálózat létrejöttét
követő időszakban már körvonalazódni látszott egy rendszer (HAVAS, 2001), mely azóta is a hazai ökoiskolák működésének vezérlő elveit jelenti. A ökoiskolák elterjedését több tényező is segítette:
• A Nemzeti alaptanterv első, 1995-ös változata már foglalkozott a környezeti nevelés kérdésével, annak céljaként a
fenntartható társadalom kialakítását jelölte meg.
• 2002-ben az ENSZ a Fenntarthatóságra Nevelés Évtizedének (Decade of Education for Sustainable Development DESD) nyilvánította a 2005 és 2014 közti időszakot.
• A Közoktatási törvény 2003-as módosítása alapján minden közoktatási intézmény köteles elkészíteni saját környezeti
és egészségnevelési programját.
Az ökoiskola hálózat legfőbb célja, hogy működése során az alábbi elvek a lehető legteljesebb mértékben érvényesüljenek
(VARGA, 2003):
•
•
•
•

Az iskola helyi tantervében kiemelkedő szerepet kap a fenntarthatóságra nevelés.
A fenntarthatóság elvei jelen vannak a tanításban, az iskola működtetésében és egyéb folyamatokban is.
Az iskola környezettudatos működésének tanulmányozása szerepet kap az ökoiskolai munkában.
A fenntarthatóság pedagógiája terén végzett tevékenység során az iskola sok szállal kapcsolódik a helyi közösséghez.
A lokális értékek, illetve problémák megismerése kiemelt szerepet kap az ökoiskolai tevékenységben.
• A diákok aktív és egyenrangú szereplői az ökoiskolai munkának.
• Az iskola dolgozói tudatában vannak a fenntarthatóság alapvető kérdéseivel, és igyekeznek e szempontot mindennapi
munkájuk során a lehető legnagyobb mértékben érvényesíteni.
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Mitől lesz ökoiskola egy közoktatási intézmény?
Az ökoiskolák legfőbb jellemzője, hogy az iskolai és iskolán kívüli tevékenységek terén egyaránt a legteljesebb mértékben
próbálják érvényesíteni a fenntarthatóság elveit. Ennek megjelenési formái között kiemelt szerepe van az iskola alapdokumentumainak, melyben a környezeti nevelésnek, illetve ezen túl a fenntarthatóságnak meghatározó szerep jut. Itt jegyzendő meg, hogy az ökoiskola-tevékenység messze nem határozható meg pusztán környezeti nevelésként, annál jóval komplexebb, az élet több területére kiható elv- és tevékenységrendszert takar. Ha a régi és a jelenleg használt kritériumrendszer
elemeit sorra vesszük, három területre bontható egy intézmény ökoiskola tevékenysége. Az ökoiskola tevékenység meg kell,
hogy jelenjen az iskolákban pedagógiai szinten, a társas kapcsolatok szintjén, illetve technikai/gazdasági szinten egyaránt.
A tapasztalatok alapján elmondható, hogy az első két csoportba tartozó kritériumok megvalósítása nem okoz különösebb
problémát az ökoiskoláknak, ezzel szemben a technikai/gazdasági kritériumok (energiatakarékosság, fenntartható anyaghasználat, megújuló energiaforrások használata, stb.) megvalósítása – annak nem egyszer jelentős anyagi vonzata miatt
– sokszor gondot okoz.

A Magyarországi Ökoiskola Hálózat bővülése
Az Ökoiskola Cím első pályázati ciklusában, 2005-ben 144 közoktatási intézmény nyerte el a címet, azóta számuk évről-évre folyamatosan és egyenletesen bővül. Az utóbbi években megjelentek a pályázók között a címüket megújítani szándékozó
ökoiskolák is (2008: 129; 2009: 38; 2010: 59 címmegújító iskola). Esetenként előfordul, hogy a hároméves periódus után a
címet birtokló iskola nem kívánja megújítani ökoiskola címét, így a bővülés mellett kismértékű lemorzsolódás is megﬁgyelhető. Ennek főbb okai: az iskola megszűnt vagy összevonták, illetve csalódott az ökoiskolaságban, a hároméves periódust
kudarcként élte meg. Az ökoiskolák kívánatos számát tekintve két markáns nézet ütközése volt jellemző az elmúlt évekre.
Az egyik álláspont képviselői azt tartanák üdvösnek, ha idővel minden közoktatási intézmény lépéseket tenne az
ökoiskolaság felé, tehát az úgymond általánossá válna a közoktatásban. A másik álláspont szerint az ökoiskolaság valamiféle kitüntető cím, ami a fenntarthatóság pedagógiája terén legkiválóbb teljesítményt nyújtó intézmények jutalma kell,
hogy legyen, és maradjon. Éppen ezért ezen álláspont képviselői nem gondolják úgy, hogy az ökoiskolák köre korlátok nélkül
bővíthető. Jelenleg a magyarországi közoktatási intézmények nagyjából 10 %-a rendelkezik Ökoiskola Címmel.
2011-ben ismételten sor kerül az Ökoiskola Cím átadására. Az előzetes információk szerint több mint 200 iskola nyújtott
be pályázatot a Cím elnyerésére, mely az előző évekhez képest újabb fellendülést mutat. A pályázók között természetesen
címmegújító és a Címre első alkalommal pályázó iskolák egyaránt vannak.

1. ábra: Az ökoiskolák számának alakulása (2005-2010)
/ The number of eco-schools in Hungary (2005-2010)

Az ökoiskola kritériumrendszerek
Az ökoiskola cím létrehozása kapcsán szükség volt valamiféle kritériumrendszerre, mely segítségével a címet megpályázó
iskolákat minősíteni lehet, így jött létre az első ökoiskola kritériumrendszer, mely 2005 és 2009 között öt alkalommal szolgálta a pályázók minősítését. Ebben a kritériumrendszerben vállalások szerepeltek, melyeket a pályázóknak osztályozni
kellett annak alapján, hogy azok 1.) már teljesültek; 2.) az iskola vállalja, hogy 3 éven belül megvalósítja; illetve 3.) az iskola 3
éven belül nem tudja teljesíteni. A cím odaítélésének alapját képző pontszámítás során a már teljesült, illetve a 3 éven belül
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teljesítendő kritériumokra kaptak pontot az iskolák, így tehát az volt az érdekük, hogy a már teljesültek mellett nagy számban vállalják újabb ökoiskola kritériumok teljesítését, ezáltal elősegítve az intézmény öko-tevékenységének fejlődését.
A kritériumokat tartalmazó munkatervben jelölni kellett, hogy az egyes kritériumok 1.) mely iskolai dokumentumokban
jelennek meg; 2.) ki a felelőse; és 3.) mikorra valósulnak meg (ha még nem teljesültek). Ez a rendszer annyiban volt kötött,
hogy bizonyos kritériumokat kizárólag „megvalósult”-nak, vagy „megvalósítandó”-nak jelölhettek a pályázó iskolák - ezek
voltak a legfontosabb, kiemelt jelentőségű ökoiskola kritériumok. A rendszer 97 kötött és 3 saját, a pályázó iskola által meghatározott kritériumot tartalmazott, ez utóbbi az első néhány év tapasztalatai alapján került be utólag a munkatervbe.
A kritériumok az alábbi tematikus egységekbe szerveződtek (HAVAS – VARGA, 2006):
• Általános elvárások. E csoportba tartoznak a környezettudatosság általános megjelenésével kapcsolatos kritériumok.
• Tanítás-tanulás. Az öko-elvek tantervben, illetve egyéb, tanításhoz kötődő dokumentumokban történő megjelenésére, valamint a lokális szempontokra és az újszerűnek tekinthető pedagógiai módszerekre (differenciált pedagógia,
projektmódszer, stb.) vonatkozó kritériumok tartoznak e kategóriába.
• Személyi feltételek, belső kapcsolatok. Az ökoiskolai munka humánerőforrására, különböző szervezeti egységek megfelelő működését és együttműködését szolgáló kritériumok.
• Tanításon kívüli tevékenységek. Az ide tartozó kritériumok főként a leggyakrabban megjelenő tanításon kívüli tevékenységi formákkal (kirándulások, táborok, továbbképzések a pedagógusok számára, stb.) foglalkoznak, hogy azok
esetében is megjelenjenek a különböző öko-szempontok.
• Társadalmi kapcsolatok. E kategóriába az iskolák közti együttműködések, illetve az iskolák külső partnerekkel fennálló kapcsolatainak ökoiskolai szempontjai tartoznak elsősorban.
• Fizikai környezet. Az iskola épületének, udvarának és egyéb kapcsolódó létesítményének (kert, sportpálya, játszótér,
stb.) zöldítését előirányzó kritériumcsoport.
• Iskola működtetése. A különböző iskolai szolgáltató-, ellátó- és karbantartó rendszerek (étkeztetés, takarítás, hulladékgazdálkodás, energiarendszerek, közlekedés, stb.) zöldítését előirányzó kritériumcsoport.
• Az iskola saját kritériumai. A többitől eltérően e csoportban nem előre meghatározott kritériumok találhatók, hanem
olyanok, melyek az adott oktatási intézmény (ökoiskolai szempontú) egyediségét, jellegzetességét mutatják be.
A kritériumrendszer egyes csoportjait a címet elnyerő iskolák más-más hatékonysággal tudták megvalósítani. Nyilvánvaló, hogy az olyan kritériumcsoportok esetében, melyek megvalósítása különösebb anyagi befektetést nem igényel, sokkal
könnyebb előrelépést elérni, mint azok körében, melyek komoly anyagi forrásokat igényelnének. Jelentős anyagi befektetéseket igénylő kritériumcsoport a ﬁzikai környezettel és az iskola működtetésével foglalkozó egység. Amellett, hogy ezeket
tudják az iskolák a legnehezebben megvalósítani, ezzel összefüggésben e kritériumcsoportot tartják az ökoiskolai munka
értékelésére legkevésbé alkalmasnak (az Ökoiskola Hálózat 2009-es felmérése).
Az említett kutatás eredményeit is ﬁgyelembe véve került sor az ökoiskola kritériumrendszer átalakítására. A 2010-es (és a
2011-es) pályázati időszakban már ezt az új kritériumrendszert kellett a pályázóknak használni. A változtatás leglényegesebb pontja, hogy az eddigi kritériumok alapján elkészített munkaterv tulajdonképpen vállalásokból állt (tehát fel lehetett
benne tüntetni olyan tényezőket is, melyek még nem valósultak meg a pályázó intézményben), az új rendszer azonban arra
készteti az iskolákat, hogy a pályázat benyújtásakor fennálló állapotról nyújtson önértékelést. Nyilvánvaló, hogy ezáltal a
pályázó iskolák rákényszerülnek arra, hogy a pályázat megírásakor már fel tudjanak mutatni valamit az ökoiskolai munka
terén (tehát ne a nulláról induljanak). Az önértékelési rendszer összesen 9 kategóriát tartalmaz:
• Alapdokumentumok. Az e csoportba tartozó kritériumok teljesüléséhez szükséges, hogy az iskolai alapdokumentumokban (pedagógiai program, minőségirányítási program, ökoiskola munkaterv, helyi tanterv, stb.) összehangoltan
megjelenjenek a fenntarthatóságra nevelés céljai, a belőlük következő feladatok, a velük összefüggő eszközök, pedagógiai feladatok, felelősök és határidők.
• Szervezeti feltételek. A kritériumok teljesüléséhez szükséges, hogy az iskola biztosítsa, hogy dolgozói, diákjai, partnerei közösen vegyenek részt a fenntarthatóságra nevelés céljainak elérésében.
• Pedagógiai munka. A kritériumcsoport teljesüléséhez szükséges, hogy az iskola változatos, korszerű pedagógiai eszközökkel, a diákok igényeit, felkészültségét ﬁ gyelembe véve végezze pedagógiai munkáját a fenntarthatóságra nevelés
területén.
• Az iskola működtetése. A kritériumcsoport akkor teljesül, ha az iskola a lehetőségeihez mérten mindent megtesz, hogy
működésével a lehető legkevésbé terhelje, sőt ahol lehet, javítsa és gazdagítsa környezetét.
• Kommunikáció. Az ökoiskola feladata, hogy mind közvetlen partnerei, mind szűkebb és tágabb társadalmi környezete
számára közvetítse a fenntarthatóságra nevelés eszméit és a gyakorlati megvalósulás eredményeit.
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• Együttműködések. Az iskola a fenntarthatóságra nevelés céljainak elérése érdekében írásbeli megállapodásokban
rögzített, megtervezett együttműködéseket alakít ki külső partnerekkel. Az együttműködéseknek konkrét közös tevékenységekben kell realizálódni.
• Helyi közösség, közvetlen környezet. Az iskola fenntarthatóságra nevelési tevékenysége illeszkedik a helyi települési
közösség és önkormányzata fenntarthatósági törekvéseihez, sőt, esetleg orientálja is azt, és hozzájárul az iskola közvetlen környezetének környezettudatos alakításához.
• Az iskola arculata és specialitásai. Az iskola fenntarthatóságra nevelési tevékenysége illeszkedik az iskola egyéni
arculatához, proﬁ ljához, intézménytípusához, specialitásaihoz.
• Vállalások. E kategóriába kerülnek azok a kritériumok, melyek még nem valósultak meg a pályázó iskola esetében, de
a cím elnyerését követően törekednek megvalósításukra. (A többi, már megvalósult kritérium esetében cél a fokozatos
fejlesztés.)
Az önértékelés alapján a pályázóknak összesen minimum 60 pontot kell elérniük. A sikeres pályázásnak feltétele továbbá,
hogy – túl az 1. blokkon, ahol minden kritérium teljesítése kötelező – minden további tartalmi blokkon belül el kell érni az
adott blokkban összesen elérhető pontszám legalább 1/3-át. Tapasztalatok alapján legtöbb probléma a „Kommunikáció”
és az „Együttműködések” kritériumcsoport kapcsán merült fel. Ezek esetében – különösen az első alkalommal pályázók
körében – sokszor nehézséget okozott az előírt minimális pontszám elérése.

Környezettudatos értékek az ökoiskolákban
Környezettudatos értéknek tekintjük jelen esetben a fenntarthatóság környezeti és társadalmi megvalósulását elősegítő
tényezők összességét. Az új (2010 óta használatos) kritériumrendszert vizsgálva számos ponton fellelhetők azok a környezettudatos értékek, melyek az ökoiskolai munkát alapvetően meghatározzák. Legerőteljesebben az alábbi kritériumcsoportokban vannak jelen az említett környezettudatos értékek:
•
•
•
•
•

Pedagógiai munka
Az iskola működtetése
Kommunikáció
Együttműködések
Helyi közösség, közvetlen környezet

Az egyes – előzőekben felsorolt – kritériumcsoportok esetében az alábbi környezettudatos értékek jelennek meg:
Pedagógiai munka: E kritériumcsoportban főként a fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos értékek jelennek meg (környezeti és fenntarthatósági témák részletes megismerése; természet tanulmányozása, megismerése; egészséges életmódra
nevelés; aktív részvétel – gyakorlatközeliség). Megjelennek ugyanakkor egyéb, a környezettudatosságot kifejező értékek is,
kisebb számban (energiatakarékosság; anyagtakarékosság; fenntartható közlekedés).
Az iskola működtetése: E kritériumokban főként olyan értékek érhetők tetten, melyek az iskola fenntartható működésével
kapcsolatosak (anyagtakarékosság; energiatakarékosság; fenntartható hulladékgazdálkodás; fenntartható közlekedés; tudatos fogyasztói magatartás). E kritériumok megvalósítása esetenként jelentősebb beruházásokat igényel, ezért ezek megvalósítása sokszor problémát okoz az iskoláknak. Kisebb számban egyéb környezettudatos értékek is fellelhetők e kritériumcsoportban (közösségi élet kibontakoztatása; kooperáció elősegítése; élhető mikrokörnyezet megteremtése; egészséges
életmódra nevelés; természet tanulmányozása, megismerése).
Kommunikáció: E kritériumcsoportban az ökoiskola külső és belső kommunikációját, kapcsolatrendszerét érintő kritériumok találhatók. A bennük fellelhető, fenntarthatósággal kapcsolatos értékek elsősorban a környezettudatosság társadalmi
vetületéhez kapcsolódnak (kooperáció elősegítése; közösségi élet kibontakoztatása; környezeti és fenntarthatósági témák
részletes megismerése).
Együttműködések: A kritériumok ezen csoportjában hasonló környezettudatos értékek lelhetők fel, mint a Kommunikáció
esetében, tehát itt is a fenntarthatóság társadalmi vonatkozásaihoz sorolható értékeket találunk (kooperáció elősegítése;
közösségi élet kibontakoztatása).
Helyi közösség, közvetlen környezet: Nagyon fontos kritériumcsoport, hiszen a fenntarthatóságra nevelés folyamán nagyon fontos, hogy a lokalitás, a helyi értékek megismerése és védelme előtérbe kerüljön. Ennek megfelelően e kritériumcsoportban olyan – zömmel szintén közösségi-társadalmi jellegű – környezettudatos értékek jelennek meg, melyek a fenntarthatóság lokális megvalósítását hangsúlyozzák (lokális értékek képviselete; közösségi élet kibontakoztatása; hagyományok
ápolása).
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Összességében megállapítható, hogy az ökoiskolák fenntarthatóság pedagógiája terén végzett munkájának mindegyik színterét (oktatás-nevelés, működtetés, közösségszervezés) áthatják a környezettudatos értékek, melyek közül több a kritériumrendszerben is azonosítható.

Összefoglalás
Az Ökoiskola Hálózat alapvető célja, hogy a fenntarthatóság pedagógiájának fejlesztése terén intézményi szintű elkötelezettséget alakítson ki az iskolákban, konkrét tervek felvázolásában és végrehajtásában segítse az iskolákat e fejlesztések
megvalósulásához. A Hálózat indulásakor a fejlesztését segítő projekt azt a célt tűzte maga elé, hogy 2007-re kétszáz iskola
dolgozzon ökoiskolai munkaterv alapján; ezt a legalapvetőbb célkitűzést a Hálózat túlteljesítette, mivel 2007-re már 272
iskola rendelkezett ökoiskola címmel, jelenleg, 2011 áprilisában pedig már 539 iskola büszkélkedhet e címmel, s további
több mint 200 iskola esetében épp e napokban születik döntés pályázatukat illetően. Hosszútávon (középtávon?) az lenne a
cél, hogy az ökoiskola cím, mint minősítő tényező már az iskolaválasztásnál nyomjon a latban, s a szülők és diákok számára
vonzó legyen egy olyan iskola, melynek működésében kiemelt szerepe van a környezettudatos értékeknek.

Irodalomjegyzék
HAVAS P. (2001): A fenntarthatóság pedagógiai elemei. Új Pedagógiai Szemle 2001/9. 3-15.
HAVAS P. – VARGA A. (2006): A környezeti neveléstől a fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata felé. In: VARGA A. (2006):
Tanulás a fenntarthatóságért. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, pp. 49-72.
VARGA A. (2003): Környezeti nevelés a magyar közoktatásban – az ökoiskolák szemszögéből. Új Pedagógiai Szemle 2003/5. 55-67.
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A HELYIDENTITÁS VIZSGÁLATA
A SOKORÓI DOMBSÁG
LAKOSSÁGA KÖRÉBEN
KOCSISNÉ SALLÓ MÁRIA
NYME, AK, Pedagógia Intézeti Tanszék, 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42.
e-mail: sallomaria@yahoo.com

Abstract
During the public survay in the Sokoró hills, the population colaborated in the personal questioning. The questionar
addapted from the literature is efficient in the description of the relation to the natural environment.
The attitude survay pruved that the placeidentity, place attachment, place dependence and the perception of natural
environment is positiv in the population. The role of community is neutral in the relation betwen place and it’s inhabitants.
Keywords: place identity, place attachment, environmental perception, local values

Bevezetés
A természeti környezet és a lakosság kapcsolatának vizsgálata fontos szerepet tölt be a lakosság környezettudatos szemléletmódjának alakításában. A helyidentitás, helykötödés fogalmát a szakirodalomban több szempontból vizsgálták.
Az identitás elsősorban arra utal, hogy mit gondolunk önmagunkról, hogyan írjuk le az énünket. Az identitás tartalmazhat
személyes szerepeket és tulajdonságokat, társadalmi csoporthoz tartozást vagy kategóriákat, és a földrajzi helyekhez való
viszonyulást. Olyan leírásokat foglal magába, amelyeket a személy önmagában hoz létre, valamint olyanokat, amelyeket
mások írnak elő számára. Ezen leírások lehetnek részben a valós tulajdonságok, részben a remények és törekvések, részben
olyan lehetőségek, amelyek megvalósulásától fél (SCANNELL – GIFFORD, 2010). ERIK ERIKSON pszichoanalitikus szerint az identitás kialakításának legfontosabb időszaka a serdűlőkor. Az identitás keresés folyamatát identitáskrízisnek nevezte, e folyamat eredménye az identitás elérése. Az identitás kialakulásának sikertelenségét az identitás konfúziónak, az
identitáskrízis nélkül kialakult identitást korai zárásnak és az identitáskrízisüket élő ﬁatalokat moratóriumban lévőknek
nevezte. (ATKINSON – HILDEGARD et al., 2005)
A helyidentitás fogalma PROSHANSKY 1970-es és 1980-as munkásságából ered. Kezdetben a helyidentitás fogalmát zárt
környezetre alkalmazta, mint a városi környezet. PROSHANSKY, FABIAN, és KAMINOFF (1983) kiterjesztette az identitás elméleti területet a környezeti pszichológiára és javasolta alkalmazását a hely identitásként ‚’az én ﬁzikai világban való
szocializációja’’ kapcsán. ”önazonosság kialakítása nem korlátozódik az egyén és a fontos másokra hanem, kiterjed a nem
kevésbé fontos tárgyakra és dolgokra, terekre és helyekre, ahol az identitás alakult’’ (PROSHASKY et al., 1983). Későbbi
közleményeiben viszont a helyidentitás fogalmát használta a természeti környezetthez való viszony vizsgálatában. Bár a
kutatókban tudatosult, hogy a környezetvédelmi kérdések megítélésében fontos szerepe van az identitásnak, jelentős különbségek vannak abban, hogyan ítélik meg az identitás eredetét, az identitás természetét és hatását.
SCANNELL és GRIFFORD a szakirodalom sokféle meghatározásának rendszerezésére egy három fő alkotóból felépített
modellt alkotott a helykötödés fogalmának pontos körülírására.(1. ábra) A helykötödés a helyidentitás kialakulásának
egyik feltétele ezért a háromalkotós modell ismertetése fontos a helyidentitás fogalmának megértéséhez.
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1. ábra: A helykötödés három részből alkotott
modellje / The tripartite model of place attachment
(SCHANNELL – GIFFORD, 2010)

Vizsgálati anyag és módszer
A hely és ember kapcsolatának részleteire kiterjedő helykötödés vizsgálatok elősegítik a környezettudatos viselkedési formák okainak feltárását. A szociális és természeti környezet iránti kötödés másként befolyásolhatja a környezettudatos
viselkedést ezért a helykötödés vizsgálatában is fontos külön vizsgálni őket. Vizsgálatomat a Sokoró-dombság területén
fekvő települések (Ravazd, Sokorópátka, Tényő, Écs, Nyúl) lakossága körében végeztem. Vizsgálatom során a szakirodalomban már hatékonynak bizonyult kérdéssort alkalmaztam a helyi adottságokhoz. Az alkalmazott kérdéssor három fő
részre osztható, az első részben demográﬁai adatokat várok a kitöltőktől, mint: neme, kora iskolai végzetsége, foglalkozása,
a településen eddig eltöltött éveinek száma, természeti környezethez köthető hobbyja és a családja kirándulási szokásai.
A második rész egy attitűd vizsgálat, amelyet Wisconsin állam tóparti településeinek lakossági felmérésére dolgoztak ki
(JORGENSEN – STEDMAN, 2006). A kutatásukban felhasznált kérdőívet, a vizsgálati területnek megfelelően a kérdéseket átalakítottam, a kérdőív belső szerkezetét megőriztem. A kérdőív fő témakörei: helyidentitás, helykötödés, helytől való
függés, helyi közösség, természeti környezet, természeti környezet állapota.
A harmadik rész a lakosság által táji értéknek tartott helyek térképen való megjelöléséről és fontosságának megítéléséről
szól. BROWN és RAYMOND (2007) által kidolgozott rendszert az Ausztrál, Viktória állam óceán part menti lakosságának
felmérésére használták. A kérdőívben ennél a résznél két térképet kaptak a résztvevők, az egyik térkép az éppen vizsgált település községhatárát tartalmazza, a másik az egész kistájat, a Sokoró dombságot. Mindkét térképen jelölhetnek ki a résztvevők pontokat, amelyeket a esztétikai értéknek, kultúrtörténeti értékek, természeti értékek és az egyén számára fontos
helynek tartanak, majd az étékeket rendeletűnk a kijelölt pontokhoz, így súlyozva a megjelöltek pontok fontosságát.

Vizsgálati eredmények
A vizsgálat során megkérdezetek nemek szerinti eloszlásában a nők többen vannak jelen, ahogy a 2. ábra is mutatja.

2. ábra: Nemek aránya a megkérdezetek körében /
Gender ratio among the survayed
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A koreloszlás a megkérdezetek körében arányosnak mondható a három felállított korcsoport körében, lásd 3. ábra.

2. ábra: Nemek aránya a megkérdezetek körében /
Gender ratio among the survayed

Az attitűd vizsgálat során a kijelentéseket hat fő csoportba sorolhatjuk: helyidentitás, helykötödés, helytől való függés, természeti környezet, közösség és természeti környezet állapota. A kérdéscsoportokra kapott válaszokat a 4. ábrán összegeztem. Az ábrán látható számokat a Litkert skála értékeinek átlagolásával számítottam ki. A Likert skála értékei: 1. Teljes
mértékben egyetértek, 2. Többnyire egyetértek, 3. Bizonytalan vagyok, nem tudom, 4. Többnyire nem értek egyet, 5. teljes
mértékben nem értek egyet.
Helyidentitás

2,0625

Helykötődés

1,588542

Helytől való függés

2,007813

Természeti környezet

1,871094

Közösség

2,55

Természeti környezet állapota

2,4375

4. ábra Az attitűd vizsgálat eredményeinek átlagai –
Averige of the atitud test results

A harmadik része a kérdőívnek a táji értékekre vonatkozott. A kapott eredményeket a 5. ábrában foglaltam össze. A négy értékkategória, amelybe a különböző értékeket besorolhatták: esztétikai értékek, kultúrtörténeti értékek, természeti értékek
és számomra fontos helyek.
Esztétikai érték
Összesen
Átlag
Max

Kultúrtörténeti
érték

Természeti érték Számomra fontos
érték

85

75

64

101

1,328125

1,171875

1

1,578125

5

6

5

7

5. ábra A táji értékek a lakossági kérdőívben –
Landscape values in the survay

Összefoglalás
A Sokoró-dombság lakosságának felmérése során a lakosság együttműködő a személyes kikérdezések során, a természeti
környezethez való viszonyának leírásában a szakirodalomból átvett vizsgálati módszer hatékonynak bizonyult.
Az attitűd vizsgálat során a helyidentitás pozitívnak bizonyult, a helykötödés, helytől való függés és a természeti környezet
is pozitív értéket mutat. A közösség szerepe és a természeti környezet állapotával kapcsolatos állítások megítélése semleges.

Irodalomjegyzék
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„EMBER A TERMÉSZETBEN”
CURRICULUM TERVEZÉSE
LAMPERT BÁLINT CSABA
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Abstract
The challenge of our time is the achieving sustainable development principles and practice, the mediation of the new culture is based on science and education, which will require the renewal of pedagogy. The aim of the research is the compilation of draft curriculum for in-school and out of school educational work, which offers educational contents and methodological culture of the teaching of sustainability principles.
Kulcsszavak: környezeti nevelés, curriculum, helyi tanterv, Ember a természetben műveltségi terület, projekt

Bevezetés
Korunk egyik legfontosabb kihívása a fenntarthatóság elveinek és gyakorlatának megvalósítása. „Az új kultúra közvetítéséhez nélkülözhetetlen a tudomány és az oktatás összefogása. A pedagógia megújulását teszik szükségessé a fenntartható
oktatás kritériumai:
• a valós élet közelítése az iskolához;
• a természetben–társadalomban–gazdaságban jelentkező alapvető problémák, ok-okozati összefüggések felismertetése a tanulókkal;
• a tanulók számára felhasználható ismeretek közvetítése;
• a tanulók felelős állampolgárrá fejlődésének elősegítése.
A pedagógia tárgya: a nevelés elmélete és gyakorlata. A pedagógiai elmélet megújulásának fontos kritériuma, hogy tárgya, a
nevelési gyakorlat fejlődési tendenciáit, a valóságos élet dinamikus mozgását, kihívásait felismerve új, értékteremtő pedagógiai válaszokat tudjon megfogalmazni.” (KOVÁTSNÉ NÉMETH, 2006: 68.)
„Az iskolában a nevelő-oktató munka a pedagógiai program alapján folyik. A pedagógiai program magában foglalja a nevelési programot és a helyi tantervet.” (1993. évi Közoktatási Tv.).
„A helyi tanterv azokat a - tervezéstől értékelésig terjedő - tartalmakat rögzíti a helyi oktatási, képzési folyamattervekben,
programokban, amelyek az adott intézmény, az adott képzési szakirány (pl. alaptanterv) helyi sajátosságait tartalmazzák
az intézmény, a képzés egészére, az egyes tantárgyi, képzési modulokra (a tantárgy tantervére), az egyes pedagógusra, képző szakemberre, ill. oktatási, képzési csoportra, az egyes tanulóra, a képzésben résztvevő egyén programjára vonatkoztatva. Tartalmazza a curriculumok és az extracurriculumok* egymást felerősítő, gazdagító, kiteljesítő színes skáláját.”
(BÁRDOSSY, 2002)
Az iskola a helyi tantervét a Közoktatási törvény 45. § alapján többféleképpen készítheti el. Egyik lehetőség, hogy a Nemzeti alaptanterv alapján készített helyi tantervek közül választ, és azt építi be helyi tantervként a pedagógiai programjába.
Dönthet úgy is, hogy oktatásért felelős államtitkár által kiadott kerettantervek alapján készíti helyi tantervét, illetve a kerettantervet is beépítheti helyi tantervként a pedagógiai programjába.
A legnagyobb szabadságot az iskola számára az a lehetőség adja, ha a helyi tantervet a Nemzeti alaptanterv alapján maga készít el. Ebben az esetben a NAT 2007-ben szereplő fejlesztési feladatokhoz az iskola (tantervet készítő pedagógusok) maga
rendel tananyagtartalmakat.
Doktori munkámmal a célom egy az iskolai és iskolán kívüli nevelő – oktató munkát jelentősen elősegítő olyan curriculum
tervezet összeállítása, amely a fenntarthatóság elveinek tanításához alternatív tananyagtartalmakat és módszertani kultúrát kínál az iskolák helyi tantervének kiegészítéseként.

Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar І Tudományos Doktorandusz Konferencia І Sopron, 2011. április 13. І

111

A curriculum mint tantervi műfaj
Doktori kutatásom eredményeként egy curriculum típusú tanterv készítésére törekszem. A curriculum - azaz a folyamatterv vagy program - a tanítási, tanulási folyamat (meghatározott tartalmi egységeihez hozzárendelhető) tervezését és leírását jelenti a céloktól az értékelésig. Kidolgozásával, fejlesztésének objektív, egzakt értékelésre épülő rendszerével foglalkozik a curriculum-elmélet, melynek alapjait RALPH TYLER dolgozta ki. (BÁRDOSSY, 2002). A curricurális irányzat
a XX. század második felétől bontakozott ki, de gyökerei a 1920-as évekig nyúlnak vissza. Habár az elmúlt több mint ötven
évben a curriculummal foglalkozó szakemberek a curriculum tartalmát árnyalatnyi eltérésekkel írták le, mégis vannak
alapvetően mindegyikre jellemző közös jegyeik.
Az első, hogy meghatározott időszakra vonatkozik; folyamat jellegű; tervezése a céloktól az eredményig tart; a folyamat
minden elemére és résztvevőjére (tananyag, módszerek, eszköz, tanuló, pedagógus stb.) kiterjedő, összehangolt tervezés.
A curriculum törekszik a teljes oktatási folyamat átfogására és lefedésére, ezért a curriculum válaszolni kíván a mit és mikor, mi célból, hogyan, milyen eredménnyel tanítsunk kérdéseken túl a ki tanítson és kinek tanítsa kérdésekre is.
A curriculumok legfontosabb közös sajátossága az állandóan jelenlévő értékelés, amely folyamatosan visszacsatolási lehetőségeket biztosít, így mindig ﬁgyelemmel kísérhető, ezáltal alakítható a tervezett pedagógiai folyamat. (BÁRDOSSY,
2002) Az értékelésen alapuló és minden elemet átfogó tervezés által a tanulási folyamat a tanulókhoz alakítható, így erősödhet a tantervek perszonalizációja, azaz egyénre szabhatósága. A tanterv súlypontja az objektív tartalmakról (pl. célok,
tananyag) a tanulók és pedagógusok tanulási-tanítási tevékenységeire kerülhet át. (BALLÉR, 2003: 206.)
BÁRDOSSY ILDIKÓ (2002) A curriculumfejlesztés alapkérdései című munkájában a 8 szempontot emel ki, amely jól öszszefoglalja a curriculumszemlélet jellemzőit, és amely szempontok mentén érzékeltetem a saját tantárgyi curriculumom
kialakítása során miféle módon igyekszem azoknak megfelelni.
A curriculum általános jellemzőinek segítségével tisztán láthatóak azok a tartalmi kritériumok, amelyek az alapját jelentik
az elkészült helyi tantervnek, és amelyek nélkül nem beszélhetünk curriculumról.

Vizsgált mintaterület rövid bemutatása
A vizsgált mintaterületnek, ahol a különböző ökológiai konﬂiktusokon keresztül a curriculum-terv konkrét megvalósulási
lehetősége bemutatható, a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzetet és közvetlen környékét választottam.
Választásom indoklása, hogy a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet több különböző méretű mozaikfoltból tevődik össze, a tájvédelmi körzet négy fő részét, a Kisalföldi Meszes-homokpuszta, a Pannonhalmi-dombság, a Holt-Rába és a dunai Erebeszigetek alkotják. Ez az egyik legváltozatosabb élőhelyekkel bíró tájvédelmi körzete hazánknak. Gönyű térségében még a
Dunával is érintkezik. A területén és/vagy közvetlen környezetében erdő- és mezőgazdálkodást valamint különféle ipari
tevékenységeket végeznek. A környék természeti és kultúrtörténeti értékeiből (külön kiemelendő, hogy Pannonhalma a Világörökség része) kifolyólag turisztikailag is kedvelt. A területen elhelyezkedő települések, különös Győr, mint nagyváros és
ipari központ olyan ökológiai konﬂiktusok forrásai, melyek kiváló lehetőségeket nyújtanak a fenntarthatóság oktatásához.
A kutatás során a dokumentumelemzéseket követő, arra épülő kérdőíves vizsgálatokkal és interjúkkal kívánom feltárni
az ökológiai konﬂiktusok ok-okozati összefüggéseket. Hasonló módon kívánom feltárni a mintaterületen található iskolák
pedagógiai programját, azon belül különös hangsúllyal a helyi tanterveiket, hogy láthatóvá váljon, mi jellemzi az oktatást.
Az így kapott eredményekre már elkészíthető az a curriculum tervezet, amely a doktori munkatervemben szerepel. A kutatás zárása egy beválás vizsgálat lesz, amely alapján a curriculum hatékonysága mérhetővé válik.
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A kutatás várható eredményei
A doktori munkám sikeres elvégzése eredményeként terveim szerint elkészül egy olyan tantervi javaslat, melynek a középpontjában a fenntarthatóság kritériumainak a megvalósítása áll, és amely tantervi javaslat a helyi tartalmak beépítésének
lehetőségeit bemutatva rugalmasan alkalmazható valamennyi általános iskolában az iskolai és az iskolán kívüli munkában.
A curriculum segítségével az iskolákban elősegíthető a módszertani kultúra fejlesztése, a környezettudatos szemlélet kialakítása.

Irodalomjegyzék
KOVÁTSNÉ NÉMETH M. (2006): Fenntartható oktatás és projektpedagógia – Új Pedagógiai Szemle 10: 68-74.
BÁRDOSSY ILDIKÓ (2002): A curriculumfejlesztés alapkérdései. Távoktatási tananyag pedagógusok, pedagógusjelöltek számára a
curriculumfejlesztés alapkérdéseinek tanulmányozásához és megoldási lehetőségeinek kipróbálásához – JPTE Tanárképző Intézet Pedagógiai
Tanszék Pécs, pp. 1–228.
BALLÉR (2003): Többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
* Az extracurriculumok – iskolai tanulás, tanítás összefüggésében – a tanórán kívüli tanulás folyamatterveit, programjait jelenti.
(BÁRDOSSY, 2002).
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K4 Geoinformatika
Programvezető: Prof. Dr. MÁRKUS BÉLA
A térinformatika rohamos fejlődése, a műholdas monitoring és helymeghatározó módszerek terjedése szükségessé tette a
geoinformatika súlypontos, elkülönített megjelenítését a Doktori Iskolában. A program témavezetői a földrendezés, földmérés és geoinformatika agrárgazdasággal, területhasználattal kapcsolatos kérdései tekintetében kínálnak fel kutatási lehetőséget, beleértve a tematikus modellezés, távérzékelés, térképezés legkorszerűbb technikai eszköztárának alkalmazását.
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TÉRINFORMATIKAI
MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA
A VÍZGAZDÁLKODÁS TERÜLETÉN
HOROSZNÉ GULYÁS MARGIT1 – KATONA JÁNOS2
NYME, GEO, 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1–3.
e-mail: hm@geo.info.hu1, kj@geo.info.hu2

Abstract
On local, regional and global scales, the most signiﬁcant human impacts on the hydrologic system are caused by land-use
change. Conversion of land to agriculture, mining, industrial, or residential uses signiﬁcantly alters the hydrologic characteristics of the land surface and modiﬁes pathways and rates of water ﬂow. If this type of major shift in the hydrologic balance occurs over large or critical areas of a watershed or region, it can have signiﬁcant short- and long-term impacts, including increased downstream ﬂooding and decreased long-term deep and shallow groundwater supply. Lowering of the water
table can in turn dry up wetlands and produce intermittent or dry streams during low ﬂow periods. It is well understood in
general terms that land-use change, and urbanization in particular, has signiﬁcant impacts on hydrology, both in terms of
water quality and quantity over a range of temporal and spatial scales. However, the nature and scale of these impacts are
dependent both on the form and scale of the land-use change and the climatic characteristics of the region within which the
change occurs. Hydrologic impacts in turn affect many aspects of the environment – river channel erosion and widening,
loss of riparian and wetland habitat, declining aquatic community populations, reduced ecological diversity - and have signiﬁcant negative impacts on human health and welfare (BHADURI et al., 2000). Quantiﬁcation of the effect of land use and
land cover change on the runoff dynamics of a river basin has been an area of interest for hydrologists in recent years. Little
is known so far if there is a well-deﬁned quantitative relationship between the land use properties and the runoff generation mechanism. Different methodologies have been implemented in attempts to ﬁ ll in the deﬁciency of knowledge in the
subject, but no general and credible model has been established yet to predict the effect of land use changes (HUNDECHA
– BÁRDOSSY, 2004).
Keywords: GIS, database, model, runoff-control function
Kulcsszavak: térinformatika, adatbázis, modell, lefolyás-szabályozási funkció

Bevezetés
„A térinformatikába vetett bizalmunk azon a hiten alapszik, hogy a földrajz fontos.”
A fenti idézet Jack Dangermond-tól, az ESRI alapítójától és elnökétől származik a XXI. század elejéről. 1950 óta a földrajztudósok rendelkezésére új, nagy teljesítményű eszközök állnak rendelkezésre. Ennek egyik következménye a világról
gyűjtött adatok mennyiségének óriási növekedése lett. A hagyományos forrásokhoz társult a műholdas megﬁgyelésekből
származó információáradat is. A korábbi évszázadok adathiánya helyett ma már az adattúllengés problémájával kell megbirkózni. A fő kérdés: Hogyan szemezhetjük ki az értékes információt az adattengerből? (HAGETT, 2006)
Helyi, regionális és globális szinten a hidrológiai rendszerre legfőbb antropogén módosító hatást a földhasználat változása
okozza. Egy terület mezőgazdasági művelésbe vonása, bányászati, ipari vagy egyéb célokra történő alkalmazása jelentősen
módosítja a földfelszín hidrológiai sajátosságait. Ha ez a folyamat a vizsgált terület vagy régió jelentős részén megy végbe,
akkor nagy hatással bír a rövid és hosszú távú folyamatokra is, beleértve a növekvő árvizeket és a csökkenő talajvíz szintet. Az urbanizált területeken mindezek a hatások koncentráltan jelentkeznek, például a növekvő árvíz szintekben, romló vízminőségben, amely vízfelhasználási problémákhoz vezethet. Fontos megértenünk, hogy a földhasználat-változás és
főként az urbanizáció igen nagy hatással van a hidrológiai folyamatokra mind mennyiségi, mind minőségi szempontból.
A hidrológiai paraméterek változása ugyanakkor környezeti változásokat is előidéz: pl. folyó meder eróziója és mélyülése,
vizes élőhelyek és folyó menti élőhelyek degradálódása, csökkenő ökológiai diverzitás. Természetesen mindezek tényleges
költségekben is jelentkeznek, hiszen kezelni, csökkenteni kell ezeket a negatív hatásokat (BHADURI et al., 2000).
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Anyag és módszer
Mire használható a GIS? Mindenre és mindenütt, ahol korábban térképeket, helyszínrajzokat, vázrajzokat használtak, de a
digitális adatbázis természetesen sokkal többre képes, mint a graﬁ kus térkép és a hagyományos adattár (MÁRKUS, 2010).
Az alábbi táblázat az elérhető digitális adatbázisokat rendszerezi aszerint, hogy az egyes területi tervezési, lehatárolási
kérdésekben melyeket érdemes elsősorban használni. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy bizonyos esetek nem kívánják
meg az adatok körének szűkítését vagy bővítését. Az alaptérképekből mindig a tervezés léptékének megfelelően kell kiválasztani a tervezés alapját, illetve a szemléltetés szempontjából a legalkalmasabbat (MAGYARI, 2005). Természetesen az
adatbázisok köre igen tág, az I. táblázatban a jelen kutatás során használt adatbázisokat tűntettük fel.
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I. táblázat: Elsődleges adatforrások rendszerzése / Primary data sources (Forrás: MAGYARI, 2005 alapján saját szerkesztés)
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A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságtól kaptunk hidrológiai adatokat, melyek alapján a mintaterület, a Velencei-tó vízgyűjtőjére készültek hidrológiai elemzések.
A kutatás során számos modellt, módszert vizsgáltunk, elsősorban azokat, amelyeknél a GIS eszközzel vagy módszerrel
szerepel a földhasználati és hidrológiai kutatások során. Csak felsorolás szintjén a modellek:
• Tájhasználat: tájökológiai modellezésnél, mint eljárásnál ismertek a dinamikus, a prognózis és egyéb modellek, ez
utóbbiak között szerepelnek a döntéshozó modellek.
• Földhasználat-változást vizsgáló modellek (LUCC=Land use/cover change): rendszer és hibrid modellek.
• Hidrológia: szimulációs modellek, csapadék-lefolyás modellezésen alapuló modellek.
A kutatás során az ESRI cég ArcGIS szoftverét használtuk, amely alkalmas vektoros és raszteres műveletek elvégzésére.
Az elemzések során felhasználtuk mindkettő adattípust, de a műveletek során a raszteres adatkezelés mutatkozott a leghatékonyabbnak.

Eredmények
ONSTAD és JAMIESON (1970) végezte el az első olyan kísérletet, amelyben hidrológiai modellt használtak fel a földhasználat-változásnak a lefolyásra gyakorolt hatásának becslésére. A kutatók érzékenységi vizsgálatokat végeztek annak érdekében, hogy illusztrálják a különböző konzervációs módszerek hidrológiai reakciót. Számos egyéb vizsgálódás történt
még más kutatóktól a világ különböző helyein (pl. Belgium, Thaiföld, Ausztrália, India), de probléma volt a kevés adat és a
modell-érvényesítés (validation) hiánya (LØRUP et al., 1998).
Mivel a kutatásom alapvetően arra irányul, hogy a földhasználat-változás hatását vizsgáljam a lefolyásra, ezért a hidrológiai modellek ﬁzikai alapjait nem taglalom.
Egy vízgyűjtőn belül annak számszerű meghatározása, hogy a földhasználat és felszínborítás változása milyen hatással van
a lefolyás dinamikájára, a hidrológusok egyik érdeklődési területének számít. Kevés olyan jól deﬁniált modellt ismerünk,
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amely számszerűsíti a kapcsolatot a földhasználat-változás és a lefolyási folyamat között. Számos módszerrel próbálkoztak
már, hogy ezt a hiányt megszűntessék, de a földhasználat változás hatásának előrejelzésére még nem született általános
és hitelt érdemlő modell. Kezdetben a földhasználat-változásnak a lefolyásra gyakorolt hatását vízgyűjtőkön vizsgálták és
különböző eredmények láttak napvilágot. (HUNDECHA – BÁRDOSSY, 2004)
A csapadék-és olvadékvizek felszínen történő gyors lefolyása jelentősen hátráltatja a talaj- és ezáltal a növényzet vízfelvételét, ugyanakkor – ha a gyors lefolyás nagy területen érvényesül – árvizek okozója lehet. Mind mezőgazdasági, mind vízügyi
szempontból egyaránt nagy jelentőségű a magas lefolyási értékkel rendelkező területek feltérképezése, ahol a kiegyenlítettebb lefolyási viszonyokra, a direkt lefolyás csökkentésére kell törekedni.
A táji ökorendszerekben lezajló természeti folyamatok alapvetően a lefolyási viszonyok kiegyenlítettebbé tétele és a direkt
lefolyás mérséklése irányába hatnak. E képességet az ökorendszer lefolyás szabályozási funkciójának nevezzük (1).
Az értékeléshez a következő tényezőket értékeljük (1. ábra):
• talajfedettség, növényborítás,
• lejtésviszonyok,
• inﬁ ltrációs kapacitás,
• a növényzet által felvehető vízkészlet,
• alapkőzet.
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A lefolyás-szabályozási funkció tényezőnkénti és összesített értékelése H. ZEPP (1989) szerint.

1. ábra: Lefolyás-szabályozási funkció értékelése ZEPP (1989) szerint (1) /
Assessment of the runoff-control function like ZEPP (1989)(1)

A kapott pontértékeket minden ökológiai egységre külön kell összesíteni, osztályba sorolni (1).
Eddigi vizsgálódásaink során az első három kategória még nem teljes körű kutatására került sor: a CLC50 adatbázis alapján a talajfedettség osztályozására, a domborzatmodell alapján a lejtésviszonyok értékelésére és az AGROTOPO adatbázis
alapján a mechanikai összetétel vizsgálódására. A vízkészletről pontos információkat kapni nem egyszerű feladat, bár első
ránézésre könnyűnek tűnt. De mivel pont ez a szegmens nagyban függ a mezőgazdasági viszonyoktól, ehhez még bővebb
kutatásokra van szükség.

Értékelés
A földhasználatnak a lefolyási viszonyokra gyakorolt hatásáról még kevés adat áll rendelkezésünkre. Ezért igen fontosak
és hasznosak azok a kutatások, így jelen kutatás is, amely az emberi tevékenység szerepét kívánja feltárni a hidrológiai paramétereknél.
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Az eddigi kutatás során megállapítható, hogy a Velencei-tó vízgyűjtőjén a lefolyás mértéke 1960–2010 között az 1990-es
évek elejéig csökkent, azóta kis mértékben nőtt szorosan követve a csapadékviszonyokat. A lehullott csapadéknak csupán
4 %-a folyik le a vízgyűjtőn, ezt a tényt viszont a mezőgazdasági művelés, vagyis közvetetten a földhasználat is befolyásolja.
A földhasználati vizsgálatok során a legnagyobb változást a mezőgazdasági területek növekedése jelentette, a rét, illetve az
erdő kategóriát illetően. A beépített területek aránya is növekedett a mezőgazdasági területek rovására (VERŐNÉ, 2010).
Az eddig elvégzett munka is bebizonyította, sőt megerősítette, hogy szükség van a földhasználat és lefolyás közti kapcsolat
vizsgálatára. A továbbiakban az egyes periódusok közötti kapcsolatot kívánjuk tanulmányozni.

Összefoglalás
Kutatásunk középpontjában annak vizsgálata áll, milyen módon segítheti a térinformatika eszközeivel a vízgazdálkodási
és földhasználati elemzéseket.
A Velencei-tó vízgyűjtőjén 1960–2010 között a meteorológiai elemek mutatói tág határok között mozogtak. Nedves és csapadékmentes időszakok határozták meg a vízjárást. A térinformatika, mint tudomány, különböző eszközei nagy segítség
lehetnek a hidrológiai és meteorológiai vizsgálatokban. A hidrológiai és meteorológiai adatsorok, adatbázisok alapján
különböző elemzéseket lehet elvégezni. A domborzati adottságok alapján is meghatározhatók a lefolyási paraméterek.
A domborzati adottságok nemcsak a lefolyást befolyásolják, de hatással vannak a földhasználatra, a művelési ágak elhelyezkedésére, változására is. A térbeli adatok összehasonlító elemzésével a különböző összefüggő folyamatok hátterére is
rávilágíthatunk.
Megállapítható, hogy a térinformatika különböző eszközei, megjelenítési módjai nagyban megkönnyíthetik a vízgazdálkodási és földhasználati döntéshozást. A megfelelő tervezés hozzájárul a térség természeti, kulturális, táji értékeinek megőrzéséhez, biztosítva a fenntartható fejlődést.
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Abstract
Our study aims at monitoring wetland habitats in the Szigetköz Danube ﬂoodplain (Hungary), where the wetland communities have been seriously affected by the abrupt hydrological changes after the Danube-diversion in 1992. Wetland habitats
were mapped in the last years (2008, 2005) for a chosen area, based on a comparable use of archived analogue and digital
aerial images and available silvicultural and botanical inventories. Object-based image analysis with the application of
texture measures provided a suitable technique for the interpretation of high resolution aerial images.
Keywords: remote sensing; object-based image analysis; wetland; change detection; aerial images; texture-based classiﬁcation.
Kulcsszavak: távérzékelés; objektum alapú képosztályozás; vizes élőhely; változás-detektálás; légifelvétel; textúra alapú
osztályozás.

Bevezetés
A vizes élőhelyeket a világ legtermékenyebb ökoszisztémái között tartják számon, és ide tartoznak a vízi és a szárazföldi
élőhelyek határterületén elhelyezkedő hullámterek is. Különösen nagy biodiverzitás jellemzi őket, mely elsősorban a folyamatos emberi beavatkozások következtében jelentős mértékben lecsökkent. A vizes élőhelyek védelme érdekében 1971-ben
a Ramsari egyezményben (Ramsar Convention on Wetlands) fogalmazták meg a megőrzés és fenntartható fejlődés stratégiáját. A vizes élőhelyekre vonatkozó hatékony restaurációs tevékenység megfelelő monitorozással lehetséges, melyben a
távérzékelés szerepe kiemelkedő, mivel alkalmas a nehezen bejárható területek térképezésére, költséghatékony és az adott
távérzékelési felvételek függvényében az időbeli felbontása is kedvező lehet. A képkiértékelési eljárások között élen járnak
a pixel vagy objektum alapú vizsgálatok ellentétben a vizuális interpretáción alapuló manuális lehatárolással (TUXEN –
KELLY, 2008). Különösen az igen nagy felbontású képeknél az objektum alapú képelemzési megoldás kap egyre nagyobb
hangsúlyt, melyben az egyes pixelek összevonásra kerülnek és ún. „képobjektumok” keletkeznek. A „só és bors” (ang. „salt
and pepper”) hatás nem jelentkezik, mely a hagyományos pixel alapú kiértékelés egyik jellemzője volt. Ezzel a módszerrel
az objektumok alakja, elhelyezkedése és térbeli viszonya is vizsgálható, mely a “földrajzi intelligencia” bevonását jelenti az
elemzésbe (BLASCHKE, 2010). E jelen tanulmányban hullámtéri élőhelylehatárolásra és változás-elemzésre került sor az
objektum alapú módszer alkalmazásával.

Mintaterület
Magyarországon a folyószabályozások, lápok, mocsarak lecsapolása következtében 23000 km2-ről 1500 km2-re csökkent a
vizes élőhelyek nagysága az elmúlt években. A Szigetköz a Csallóköz hullámterével kiegészülve a Felső-Duna legkiterjedtebb összefüggő hullámtéri élőhelyei közé tartozik, mely a bősi vízerőmű megépítésével együttjáró Duna-elterelés (1992)
következtében jelentős hidrológiai változásokon ment keresztül: az eredeti vízhozamnak ugyanis kb. 85 %-át vezették el
az üzemvízcsatornába (SMITH et al., 2000). Ennek következtében a térség élőhelytípusai a szárazföldi élőhelyek irányába
változtak, a biológiai sokféleség lecsökkent és teret hódítottak az invazív fajok (IJJAS et al., 2010).
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A terület természetvédelmi jelentőségét tekintve a Kisalföldön (232700 ha) elhelyezkedő Szigetköz (52700 ha) 9157 ha-nyi
területe a Fertő-Hanság Nemzeti Park tájvédelmi körzete, ahol található NATURA 2000 különleges természetmegőrzési
terület (sci), különleges madárvédelmi terület (spa), továbbá fontos madárélőhely (iba) (SZABÓ, 2005).

Adatok
Célunk részletes elemzés elvégzése, ezért nagy felbontású légifelvételek és terepi felmérések (1. ábra) adatainak összegyűjtésére került sor.

1. ábra. A szigetközi hullámtér bemutatása
/ Presentation of the Szigetköz ﬂoodplain

Légifelvételek
Folyómenti ökoszisztémák megőrzésére irányuló tanulmányok gyakran történelmi felvételek elemzésére támaszkodnak,
melyek az időbeli felbontást tekintve akár az 1930-as évekig visszanyúlhatnak (MORGAN et al., 2010). Számos ökológiai
kutatás nagy felbontású légifényképek kiértékelésén alapult (MORGAN et al., 2010; CSERHALMI et al., 2010; LANGANKE
et al., 2007).
A Szigetköz hullámteréről rendelkezésre állnak ortofotók (2000, 2005, 2008), melyek eredetileg részletes topográﬁai térképezési céllal készültek a Földmérési és Távérzékelési Intézetben (FÖMI, Budapest). E tanulmányban a 2005-ös és a 2008as felvételek (1. táblázat) kiválasztott részletét elemeztük.

1. táblázat: Légifelvételek / Aerial images
Légifelvételek-ortofotók
(Imagery-orthophotos)
A légifelvétel méretaránya
(Scale of the aerial imagery)
Térbeli felbontás
(Ground spatial resolution)
Spektrális felbontás
(Spectral resolution)
Kamera típusa
(Camera type)
Felvételi idő
(Acquisition time)
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2005

2008

1:30 000

1: 74 000

0.5 m/pixel

0.5 m/pixel

RGB

NIR, G, B

RC 20

UltraCamX

2005.07.29.

2008.08.02-11.
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Kiegészítő adatok
Élőhelytérképezéshez szükségünk van terepi referencia adatokra, melyet botanikai (élőhelytérkép) és erdészeti adatok (erdészeti üzemi térkép) (2. táblázat) jelentenek.

2. táblázat. Kiegészítő adatok / Ancillary data
Kiegészítő adatok
(Ancillary Data)

Osztályok száma
(Number of classes)
Méretarány
(Scale)
Felvételi idő
(Acquisition time)

Á-NÉR élőhely-térkép
(Á-NÉR habitat map)

Erdészeti térkép
(1. faállomány típusa)
Silvicultural map
(1st type of woodstand)
8

3

1:12 500

1:10 000

2000, 2004 - júl.-okt.

(eredetileg) 2003 - aktualizálva

A botanikai térkép kategóriái az ún. Á-NÉR (Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer) alapján jöttek létre,
mely elsősorban a ﬁziognómia és a vegetációdinamika szempontjait követi, szemben az erdészeti üzemi térképpel, melynek az első faállománytípusra vonatkozó adatait vettük ﬁgyelembe (BÖLÖNI et al. 2008). Erdészeti üzemi térkép a teljes
hullámtér erdőgazdasági területéről rendelkezésre áll, míg a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer részét képező
élőhelytérképezés (Á-NÉR élőhelytérkép) csak egy 25 km2-nyi „kvadrátról” készült el a Szigetközben 2000-ben és 2004ben. Ennek hullámtérre eső része 5,3 km2. A kiválasztott ortofotó-részlet (2005, 2008) ezzel átfedésben, 2,5 km2-nyi területet ábrázol. Tényleges terepi bejárásra is ezen a területen került sor 2010 novemberében.
A beszerzett terepi referencia adatok ellenére a képkiértékelés messzemenően nem egyértelmű a légifelvételek és a kiegészítő adatok eltérő időbeli és térbeli felbontása miatt.

Módszer: Légifelvételek interpretációja
Az objektum alapú kiértékelési technika kiválóan alkalmas nagy felbontású légifelvételek erdészeti célú feldolgozására
(TUOMINEN – PEKKARINEN, 2005). A spektrális információ mellett a textúra jellemzők vizsgálata is bevonható az
elemzésbe, mely egy kiválasztott spektrális sávon belül a pixelek szürkeségi értékeinek eloszlását, egymáshoz való viszonyát írja le adott összefüggés alapján (HARALICK et al. 1973). Számos tanulmány igazolta a textúra-tulajdonságok használatának jelentőségét földhasználati, felszínborítási, erdőszerkezeti jellemzők, fajeloszlás és biodiverzitási mintázatok
térképezésében (MORGAN et al., 2010).
Kutatásunk célja az volt, hogy a textúra-tulajdonságokat bevonjuk a szegmentációba és az osztályozásba.

Szegmentáció és osztályozás
A képelemzési kísérlet 0,2 km2-nyi területre (2. ábra) valósult meg eCognition Developer (8.64) szoftverkörnyezetben.
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2. ábra. Mintaterület a 2008-as légifelvételen (eredetileg CIR)
/ Test site in the 2008 image (originally CIR)

Elsőként a konkrét képelemzés (az objektum alapú módszer használata) előtt, deﬁniáltuk a meghatározandó osztályokat: 1)
Füzes-nyáras (Class A); 2) Nyáras (Class B); 3) Nádas (Class C); Vízfelület (Class D). Az osztályok kialakítása vizuálisan és a
kiegészítő adatokkal való összevetés alapján történt. Ezt követően a képelemzés első lépése a 2008-as légifelvétel (ortofotórészlet) szegmentációja volt az ún. „quadtree” (négyesfa) és a „multiresolution” szegmentációk egymás utáni alkalmazásával. Mivel a felvétel tartalmazza a közeli infravörös sávot, volt lehetőség a vízfelületek (Class D) határozott elkülönítésére
a szegmensek (képobjektumok) spektrális tulajdonságai alapján. A további három osztály meghatározásához viszont elengedhetetlen volt a textúra-tulajdonságok bevonása. Az eredeti szegmentációt követően a Füzes-nyáras (Class A) és Nyáras
(Class B) osztályok texturálisan különböző szegmentumokat tartalmaztak, ezért létre kellett hoznunk olyan szegmentációt, melynek képobjektumai jellemző textúra-tulajdonságokat hordoznak és ez alapján a jellemző textúrákat meghatározhatjuk. Erre alkalmas a sakktáblás („chessboard”) szegmentáció, melynek során 40x40 pixelméretű (400 m2 területű) képobjektumok jöttek létre. Ezekre vonatkozóan már megvizsgálhattuk a textúra-tulajdonságokat, melyek a szoftverbe előre
beépített objektum-jellemzők (Texture after Haralick, HARALICK et al., 1973). Közülük a szürkeségi értékek előfordulási
mátrixának (ang. GLCM: gray level co-occurence matrix) korrelációs (ang. correlation), középérték (ang. mean), valamint
entrópia (ang. entropy) jellemzőit vizsgáltuk a 40x40-es pixelméretű képobjektumokon. Az eredeti szegmentáció (quadtree
és multiresolution) objektumainak hierarchikus osztályozásával (Brightness, (NIR-G)/(NIR+G), GLCM Entropy értékek
felhasználásával) meghatároztuk a Nádas osztályt. A Füzes-nyáras és a Nyáras osztályok lehatárolásához szükség volt az
osztályozás előtt az ún. objektum fúzióra, mely az eredmény-objektumok jellemzőinek ((NIR-G)/(NIR+G); GLCM Entropy,
GLCM Mean) meghatározásával történt. Ezt követően a hierarchikus osztályozás a következő eredményt adta (3. ábra),
melynek előállítói pontossága 88%-os, felhasználói pontossága 93 %-os értéket adott.

3. ábra. A 2008-as légifelvétel kiértékelése
/ The classiﬁcation result of the 2008 aerial image.
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Változásdetektálás
Az élőhelyhatárok változásainak kimutatásához szükség volt a 2005-ös légifelvétel elemzésére, mely alapvetően a 2008-as
felvétel elemzési módszere alapján történt, itt azonban a képsávok különbözőek (RGB), hiányzik a közeli infravörös sáv. A
textúra-jellemzők közül a GLCM Correlation, Entropy és Mean tulajdonságokat alkalmaztuk a hierarchikus osztályozás
során, továbbá az osztályozás pontosításánál felhasználtuk 2008-as kiértékelés eredményét.
A megváltozott élőhelyhatárokat a két osztályozott kép objektumainak (élőhelyeinek) átfedési vizsgálatával mutattuk be
külön térképeken.

Vizsgálati eredmények
Olyan fél-automatizált objektum alapú képelemzési megoldást mutattunk be hullámtéri élőhely-térképezés céljából, melyben a kiértékelés elsősorban textúra-tulajdonságokra támaszkodott a spektrális jellemzők mellett. A 2008-as és 2005-ös
felvételek részletes elemzését a változások detektálása követte, melyben az adott élőhelypoligonok területnövekedése,
-csökkenése és változatlansága nyomonkövethető.

Konklúzió és kitekintés
A hullámtéri élőhelyek lehatárolásában a textúra-jellemzők különösen fontos információt nyújtanak RGB és CIR
légifelvételek elemzése során, ahol a csupán spektrális alapon való képelemzés (szegmentáció és osztályozás) nem ad megfelelő eredményt. Az élőhelyek fél-automatizált lehatárolása értékes információval szolgál a térség botanikusainak és
erdészeinak, valamint a terület vegetációjával foglalkozó kutatóknak.
A fentiekben ismertetett, alapvetően textúra-tulajdonságokra épülő képelemzés alkalmas lehet az élőhely-térképezés meggyorsítására és a élőhely-változások nagyobb területre vonatkozó vizsgálatára. További archív felvételek, eltérő térbeli és
időbeli felbontással, vonhatóak be a kutatás következő részébe.

Köszönetnyilvánítás
A Trimble Geospatial Munichnek, akik kutatói célra biztosították számomra az eCognition Developer 8.64 felhasználását.
A Fertő-Hanság Nemzeti Parknak és a szombathelyi Erdészeti Igazgatóságnak a kutatáshoz nyújtott kiegészítő adatokért.
Valamint Dr. HAHN Istvánnak a terepmunkában és a téma botanikai szempontjainak megértéséhez nyújtott segítségéért.
Légifelvételek (ortofotók) © FÖMI, Budapest
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E1 Erdei ökoszisztémák
ökológiája és diverzitása
Programvezető: Prof. Dr. MÁTYÁS CSABA
Az erdőt alkotó életközösségek (ökoszisztémák) összetételével, struktúrájával és dinamizmusával foglalkozó kutatási témák az E1 program részét képezik. Ezek a témák alapozzák meg az erdőgazdálkodás természetföldrajzi feltételeit, és határozzák meg azokat a korlátokat is, amelyek ﬁgyelembevétele a tartamos gazdálkodás és az ökoszisztémák stabilitásának
megőrzése szempontjából szükséges. Az erdőállományok termőhelyi feltételeinek kutatása az abiotikus feltételek tekintetében az alapkőzet, a geomorfológiai és talajviszonyok, a tápanyag- és energiaforgalom, a hidrológia, az éghajlati adottságok
kérdéseire terjed ki, amelyek nemcsak a termőhely potenciáljának elsődleges meghatározói, hanem a növény- és állatfajok diverzitásának is. Az erdei ökoszosztémák diverzitásának kutatási témái egyebek mellett talaj mikrobiológia, élettan,
botanika és dendrológia, életközösségek fajösszetétele, struktúrája, dinamikája és kölcsönhatásai, valamint fás növények
evolúciós és genetikai folyamatai tématerületeket fogják át.
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ERDŐSÜLT KISVÍZGYŰJTŐK
HORDALÉKSZÁLLÍTÁSÁBAN
CSÁFORDI PÉTER
NYME, EMK, Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
e-mail: csafordip@emk.nyme.hu

Abstract
This paper summarizes the preliminary results of investigations in the forested upper catchment of Rák Stream (Sopron,
Hungary), focused on the temporal ﬂuctuation of sediment transport in two small streams. Base ﬂow sediment yield has
been compared with sediment yield at ﬂood events. Suspended sediment concentration (SSC) is also ﬂuctuating during
each ﬂood waves, which phenomenon has been analysed on SSC-discharge hysteresis loops. It has also been determined
how the outwash of a sediment deposit inﬂuences the sediment transport.
Keywords: small stream, sediment transport, ﬂood event, sediment deposit
Kulcsszavak: kisvízfolyás, hordalékszállítás, árhullám, hordalékdepónia

Bevezetés
A vízfolyások hordalékszállításának minőségi-mennyiségi ismerete, előrejelzésének szükségessége műszaki és ökológiai
szempontból egyaránt indokolt. A szállított hordalék – többek között – csökkentheti a vízi műtárgyak élettartamát, a meder
és partfal stabilitását, hozzájárul a víztározók feltöltődéséhez, a vizes élőhelyek átalakulásához (pl. élőhelyek betemetődése, turbulencia-viszonyok megváltozása). A lebegtetett hordalékszemcsékhez kötődő anyagok az ökoszisztéma elszennyeződéséhez vezethetnek (pl. eutroﬁzáció, nehézfémek). A túl magas lebegőanyag-koncentráció károsíthatja az öntöző-rendszereket, és gondot okozhat az ivóvíz-felhasználásban is. A mederben leülepedő hordalék megnövelheti az árvízszinteket,
akadályozhatja a víz útját, és ez által további károkat okozhat. Ahhoz, hogy a különböző hordalékformák környezeti hatásait megbízhatóan tudjuk számszerűsíteni és előrejelezni, a lehető legpontosabban meg kell ismernünk az adott vízfolyás
hordalékszállítási dinamikáját és az azt befolyásoló determinisztikus és sztochasztikus tényezőket. A kisvízfolyások hordalékszállítása ugyanakkor jelentős térbeli és időbeli változékonyságot mutat, melyben nagy szerep jut a hidrológiai karakterisztika inhomogenitásának és a hordalékkészletek változó elérhetőségének. E megállapításokat több szerző is leírta
(BOGÁRDI, 1971; THOMAS, 1985; SHEN – JULIEN, 1993; LENZI – MARCHI, 2000; LIDÉN, 2000; GORDON et al.; 2004;
OWENS – COLLINS, 2006; CHANG, 2006).
A legnagyobb hordalékhozamot a ritkán előforduló nagy vízhozamok eredményezik. A hordaléktöménység és vízhozam kapcsolata egy árhullám alatt is időben változó: mások az ugyanakkora vízhozamhoz tartozó lebegtetett hordaléktöménység értékek az árhullám felszálló ágában, és mások a leszálló ágában (THOMAS, 1985; ESTRANY et al., 2009).
A patak menti földcsúszások, a hordalékdepóniák megindulása, a mederelfajulás, a vízi műtárgyak, erdészeti és más jellegű antropogén beavatkozások hatására ez az egyébként is nehezen megmintázható hordalékhozam még változatosabbá válik. Az előbb felsorolt jelenségek ugyanis nagy mennyiségű ﬁ nom hordalék-utánpótlást biztosítanak a pataknak
(THOMAS, 1985).
Vizsgálataink célja az volt, hogy kimutassuk, milyen rövidtávú időbeli változásokat okoz egy-egy árhullám illetve egy mesterségesen megindított hordalékdepónia kiürülése a Rák-patak két erdősült részvízgyűjtőjének lebegtetett és görgetett
hordalékszállításában.
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Anyag és módszer
Megﬁgyeléseinket a Soproni-hegység két szomszédos kisvízgyűjtőjében, a Vadkan-árok (93,3 ha) és a Farkas-árok (63,2
ha) területén végeztük, amelyek a Rák patak mellékvölgyei. A mezoklímában mediterrán, kontinentális és óceáni hatások
is érezhetők, az átlagos csapadékmennyiség 700 mm körül alakul. A vizsgált területen az aljzat kristályos pala, erre települtek több rétegben, más-más ülepedési viszonyok között a szárazföldi törmelékes kőzetek (KÁRPÁTI, 1955; KISHÁZI
– IVANCSICS, 1981–1985). A kis kiterjedésű részvízgyűjtők 400-550 mBf közötti szintkülönbségei a völgyoldalak nagy átlagos lejtésében (21% felett) is megnyilvánul. A legfelső talajszintben (0–50 cm) mindenhol jellemző az igen nagy mennyiségű ﬁnom homok frakció jelenléte, a ﬁzikai talajféleség homokos vályog, vályogos homok, illetve iszapos vályogos homok.
Sok helyen 70-80 cm-rel a talajfelszín alatt agyagos réteg húzódik (BELLÉR, 1996). A talajtani és geomorfológiai viszonyok
miatt mindkét árok területén jellemzők a földcsúszások.
A kisvízgyűjtők nagyrészt erdővel borítottak, lombhullató és örökzöld vegetáció egyaránt jelen van. Rendszeres erdészeti
beavatkozásokkal érintettek, a vágásterületeken és a közelítőutakon megindulhat a talajpusztulás, amely a földcsúszásokon, partomlásokon és medererózión kívül hordalék-utánpótlást szolgáltat a patak számára. A vízfolyásba jutott vágástéri
hulladék, illetve bedőlt fák hatására sok helyen hordalékdepóniák képződnek.
Az elemzésekhez szükséges adatokat automata műszerek és manuális mérések biztosították. A vízfolyások vízállását automata adatgyűjtőhöz kapcsolt, nyomáselven működő szonda észlelte perces gyakorisággal. Ezt az adatsort kézi vízállás- és
vízhozam-mérésekkel egészítettük ki, illetve korrigáltuk. A vízhozamot az ún. vízhozamgörbe segítségével számoltuk:
Q = m·hn, ahol Q a vízhozam (l s-1); h a vízállás (cm); m és n tapasztalati együtthatók.
A csapadékadatokat egy 0,5 és egy 0,1 mm érzékelési küszöbű, adatgyűjtővel ellátott, billenőedényes csapadékmérő
szolgáltatta.
A lebegtetett hordalékhozam számítása az egyes vízállás-észlelések idején vett vízminták hordalék-koncentrációja és a
vízhozam alapján történt a következő képlettel (GOMI et al., 2005):

QS

Q t CS t dt ,

ahol QS a lebegtetett hordalékhozam adott τ[T] időintervallum alatt [F T-1]; Q a vízhozam adott t időpillanatban [l s-1]; CS a
lebegtetett hordaléktöménység adott t időpillanatban [mg l-1]. Az egy liternyi vízminták hordaléktöménységét szűrőpapír
és analitikai mérleg segítségével határoztuk meg. Amikor hordaléktöménység-mérések nem történtek, ott átlagértékekkel
vagy modellezett értékekkel becsültük a lebegtetett hordalékhozamot. Más-más módszert illetve regressziós egyenletet
alkalmaztunk az átlagvíz alatti és feletti vízhozam-tartományban, valamint az árhullámok fel- és leszálló ágában. E módszereket két tanulmányunk részletesen tárgyalja (CSÁFORDI et al., 2010; CSÁFORDI et al., 2011).
Az árhullámok során elérhető hordalékkészletek mennyiségét a vízgyűjtő állandóan változó lefolyási viszonyai és a lejátszódó eróziós folyamatok nagymértékben befolyásolják, ezek pedig függenek a csapadék erozivitásától és a megelőző talajnedvességtől (SADHEGI et al., 2008). Utóbbi érték közvetetten számolható a megelőző csapadékindexből, amelyet az
árhullámok előrejelzésénél is alkalmaznak (FEDORA – BESCHTA, 1989; BOUSFIELD, 2008). A megelőző csapadékviszonyok a korábbi árhullámok hordalékkészleteket kimosó hatásáról is tájékoztatnak. Ezért az árhullámok lebegtetett hordalékszállítását becslő modellbe – legújabb elemzéseink során – bevontuk a megelőző csapadékindexet és az árhullámot
kiváltó csapadékesemény erozivitását, mely magában foglalja a csapadék intenzitását és mennyiségét:
c

CS = a Qb API 20 R d ,
ahol CS: lebegtetett hordalék-koncentráció az árhullámok fel- illetve leszálló ágában [mg l-1]; Q: vízhozam [l s-1]; API20:
megelőző csapadékindex [mm] (számítása KONTUR et al., 2003 alapján); R: erozivitás [MJ ha-1 mm h-1] (számítása
SCHWERTMANN, 1987; SAUERBORN, 1994 és CENTERI, 2001 útmutatásai szerint); a, b, c, d empirikus tényezők.
A lebegtetett hordalékhozam egyes árhullámok alatti időbeli változékonyságát a Cs(Q)-graﬁkonokon elemeztük
(hiszterézisanalízis). A módszerrel (WILLIAMS, 1989) a hordalékkészletek elérhetősége, illetve a hordalék-utánpótlás dinamikája is tanulmányozható.
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A vízhozam-méréshez kapcsolódó görgetett hordalékmérés a csillapító vízládában (1,5 m3 tározási kapacitás) csapdázott
anyagmennyiség köbözésével történt, általában heti rendszerességgel. Az egyes árhullámok görgetett hordalékhozamát
úgy számoltuk, hogy a teljes mennyiségből ki kellett vonni az alapvizekre jellemző átlagos görgetett hordalékhozamot, mely
a két görgetett hordalékmérés között az alapvizek időtartamában a ládába érkezett. Itt arra kényszerültünk, hogy az árhullámok teljes vízhozamösszege és a hordalékhozam között egyenes arányosságot feltételezzünk (CSÁFORDI et al., 2010).
Ahhoz, hogy megállapítsuk a hordalékkúp kiürülésének hordalékszállításra gyakorolt hatását, a depónia megindítása előtt
elvégeztük a geodéziai felmérését. Az adatokat térinformatikai módszerekkel dolgoztuk fel és értékeltük ki. A térképen ábrázoltuk a terep töréspontjait és a vízfolyás medrét, egymástól 2–2 méterre kijelölt, közel párhuzamos keresztszelvényenként. Az időközben – a medererózió során – elszállítódott hordalékkúp újabb felvétele 1 év elteltével történt. A tereppontokból két háromszögháló alapú felületmodellt készült. A két felület különbsége megadta a vízfolyás által 2008. október 22. és
2009. október 16. közötti időszakban elszállított hordalék mennyiségét.
A görgetett hordalékhozamok időbeli konzisztenciájának elemzésével (mass curve analysis: ALBERT 2004; GAO et al.,
2010) mutattuk ki a depónia kiürülésének többlethatását. Ezekhez az elemzésekhez a 2006. január – 2009. októberi időszak
görgetett hordalék-, vízhozam- és csapadékadatai szolgáltak alapul, a vízhozam-idősorban fellépő adathiányokat átlagértékekkel pótoltuk. Vizsgálataink során kumuláltuk a görgetett hordalék, a vízhozam és a csapadék havi összegeit, melyeket
azután a következőképp ábrázoltunk: vízhozam és görgetett hordalékhozam az idő függvényében, görgetett hordalékhozam
a vízhozam függvényében, vízhozam és görgetett hordalékhozam a csapadék függvényében. A depónia megindulásának és
elszállítódásának időpontja ismeretében tanulmányoztuk a megelőző, a befolyásoló hatás alatti és megszűnése utáni időszakok trendjeit, valamint a havi átlagos görgetett hordalékhozamát.

Eredmények és értékelésük
Terepi méréseink és mintavételeink eredményét, vagyis a Vadkan-árok és a Farkas-árok alapvízhozamának és két, 2009-es
nyári árhullámának hordalékszállítását – az előző fejezetben leírt és hivatkozott módszerek alapján – számszerűsítettük és
az 1. táblázatban összefoglaltuk.
1. táblázat. Az árhullámokra és alapvízhozamra kiszámolt hordalékhozamok összesítése / Summary of sediment yields during ﬂood events and
base ﬂow conditions (* A vonatkoztatási időtartammal megegyező hosszúságú alapvizes időszak átlagos hordalékhozama)
Dátum (Date)

2009.07.18

Mérési helyszín (Study area)

Vadkan-árok

2009.08.04
Farkas-árok

Vadkan-árok

Farkas-árok

Vízgyűjtőterület mérete [ha] (Catchment area)

93,3

63,2

93,3

63,2

Vizsgált árhullám időtartama [min] – vonatkoztatási időtartam
(Duration of each ﬂood event – referring duration)

449

429

273

280

Árhullámok lebegtetett hordalékhozama (Q SSárh) [kg]
(Suspended sediment yield of ﬂood events)

581,27

772,37

338,54

253,48

Árhullámok fajlagos lebegtetett hordalékhozama [kg/ha]
(Speciﬁc suspended sediment yield of ﬂood events)

6,23

12,22

3,63

4,01

Alapvízhozam lebegtetett hordalékhozama* (Q SSalap) [kg]
(Suspended sediment yield under base ﬂow conditions)

4,11

3,15

2,50

2,06

Alapvízhozam fajlagos lebegtetett hordalékhozama [kg/ha]
(Speciﬁc suspended sediment yield under base ﬂow conditions)

0,044

0,050

0,027

0,033

Árhullámok összvízhozama két görgetett hordalékmérés között (Q árh) [l]
(Cumulated discharge of ﬂood events among two bedload measurements)

407794

305078

1128439

858139

Vizsgált árhullám becsült görgetett hordalékhozama (Q BL1árh) [kg]
(Estimated bed load yield of the given ﬂood event)

43,70

59,81

50,96

21,35

0,47

0,95

0,55

0,34

0,41

1,09

0,25

0,71

0,004

0,017

0,003

0,011

Vizsgált árhullám becsült fajlagos görgetett hordalékhozama [kg/ha]
(Estimated speciﬁc bed load yield of the given ﬂood event)
Alapvízhozam görgetett hordalékhozama* (Q BLalap) [kg]
(Estimated bed load yield under base ﬂow conditions)
Alapvízhozam fajlagos görg. hordalékhozama [kg/ha]
(Estimated speciﬁed bed load yield under base ﬂow conditions)
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Amint a táblázatból kitűnik, a Vadkan-ároki patak a júliusban megﬁgyelt árhullám alatt 6,23 kg/ha lebegtetett hordalékot
szállított, míg a Farkas-árok vízgyűjtőjéről – közel ugyanakkora időtartam alatt – 12,22 kg/ha lebegőanyag érkezett. Ez
alátámaszthatja azt a feltételezést, hogy már kisebb lefolyásképző csapadék hatására is megindulhat a hordalék-utánpótlás
a Farkas-árok meredekebb lejtőin az erózióbázis felé. Az augusztusi árhullám során ismét a Farkas-árokban volt több a
lebegtetett hordalékhozam (Farkas-árok: 4,01 kg/ha; Vadkan-árok: 3,63 kg/ha). A júliusi árhullám a Vadkan-árokban 0,47
kg/ha görgetett hordalékot szállított, a Farkas-árokban 0,95 kg/ha-t. Az augusztusban megﬁgyelt árhullám során a Vadkan-árokban 0,55 kg/ha görgetett hordalék hagyta el a vízgyűjtőt, a Farkas-árokban ezzel szemben 0,34 kg/ha.
A vizsgált két árhullám fajlagos lebegtetett hordalékhozama a Vadkan-árokban 140- és 130-szorosa volt az
alapvízhozaménak, a Farkas-árokban pedig ez az arány 240 és 120. Az árhullámok és alapvízhozamok görgetett hordalékszállítását összevetve látható, hogy a Vadkan-árokban a két megﬁgyelt nagyvízi esemény 200- illetve 100-szoros hordalékmennyiséget eredményezett, míg a Farkas-árokban 50- illetve 30-szorosa az árhullám görgetett hordalékhozama az
alapvízhozamkor mérhetőnek.
Ezek a tények nemcsak a hordalékhozamok időbeli ﬂuktuációját és az árhullámok többlethatását bizonyítják, hanem a hordalékkészletek elérhetőségének jelentős hordalékhozamot befolyásoló szerepét is. Az eredmények értékelésénél a fajlagos
anyagáramokat vettük ﬁgyelembe, a két vízgyűjtő jobb összehasonlíthatósága végett. Meg kell azonban említeni, hogy a
hordalék-utánpótlásban ténylegesen szerepet játszó vízgyűjtő-részterület kiterjedése nem ismert, ezért a teljes vízgyűjtőmérettel számoltunk. Ez korlátozza a fajlagos hozamok becslésének pontosságát.
A lebegtetett hordalék-koncentráció (CS) egyes árhullámokon belüli (fel- és leszálló ág közötti eltérés) időbeli ﬂuktuációját bizonyítják a hiszterézis-analízis eredményei (1., 2., 3. ábra). Ez a dinamika szintén a változékony hordalék-utánpótláshoz köthető. A két kisvízgyűjtőben 2009 nyarán mintázott 2-2 árhullám CS(Q)-graﬁ konján 3 különböző típusú
hiszterézishurkot tapasztaltunk: az óramutató járásával megegyező irányút két alkalommal (2009.07.18. Vadkan-árok és
2009.08.14. Farkas-árok), a nyolcas alakút egy alkalommal (2009.07.18. Farkas-árok) és az óramutató járásával ellentétes
irányút egyszer (2009.08.04. Vadkan-árok). Az 1. ábrán látható óramutató járásával megegyező irányú hiszterézishurkot
az okozza, hogy a lebegtetett hordaléktöménység maximuma megelőzi a maximális vízhozamot. Ennek azzal magyarázható, hogy a csapadékesemény még nem képez akkora lefolyást, hogy távolabbi hordalékkészletek érjék el általa a patakot,
és csak a vízfolyásban már rendelkezésre álló hordalék indul meg. Ebben az időszakban a vízfolyás hordalék-utánpótlása
korlátolt, az adott vízhozam-tartomány számára készlethiányos állapot jellemző, melyet a tanulmányozott árhullám előtti
napok időjárása is indokol.

1. ábra. A 2009.07.18-i Vadkan-árokban levonuló árhullám lebegtetett hordaléktöménységei a vízhozam függvényében (ún. hordalékhozam-görbe) – Óramutató járásával megegyező irányú hiszterézishurok / Suspended sediment concentration - discharge relationship at the ﬂood event on
18.07.2009. in the Vadkan Ditch (sediment rating curve) – Clockwise hysteretic loop

A 2. ábra a nyolcas alakú hiszterézishurkot mutatja, melyet a váltakozó intenzitású csapadékesemény által okozott két
árhullámcsúcs idézhet elő. A vizsgált árhullámot egy kisebb csapadékesemény hatására levonuló kisebb árhullám előzi meg,
mely a rendelkezésre álló anyagot fogyaszthatja, de a felszíni lefolyás nem olyan nagy, hogy plusz készleteket kapcsoljon be
a vízfolyásba. Ugyanakkor a megelőző száraz időszak hossza se jelentős, amikor – például az erdei állatok taposása és túrása
révén – hordalékkészletek halmozódnának fel. Így a patakmederben rendelkezésre álló allúvium kiürülése kezdődik meg.
A 18. és 19. mintavételnél a hiszterézishatás megfordul, ez – feltételezéseink szerint – egy új készlet bekapcsolódását jelezheti.
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2. ábra. Hordalékhozam-görbe 2009.07.18-án a Farkas-árokban – Nyolcas alakú hiszterézishurok / Sediment rating curve on 18.07.2009. in the
Farkas Ditch – Eight-shaped hysteretic loop

A 3. ábrán az óramutató járásával ellentétes irányú a hiszterézishurok, melyet az okoz, hogy a maximális vízhozam időben megelőzi a maximális hordaléktöménységet. A mintázott árhullámot több intenzív csapadékesemény vezette be, így
ekkora már a talaj telített, a megnövekedett mértékű lefolyás és a tartós csapadék távolabbi hordalékkészleteket is képes
bekapcsolni a vízfolyásba. Másik ok lehet még az is, hogy olyan folyamatok szolgáltatják a hordalék-utánpótlást, melyek a
vízhozam emelkedésénél lassabban mennek végbe: pl. a patakpart fala vízzel telítődik, majd összeroskad, illetve az agyagos
altalajon kisebb földcsúszások indulnak meg az erózióbázis felé.

3. ábra. Hordalékhozam-görbe 2009.08.04-én a Vadkan-árokban – Óramutató járásával ellentétes irányú hiszterézishurok / Sediment rating
curve on 04.08.2009. in the Vadkan Ditch – Anti-clockwise hysteretic loop

A térinformatikai számítások alapján a Farkas-árokban mesterségesen megindított hordalékdepóniából 10,53 m3 hordalék
távozott (görgetett és lebegtetett hordalékként együtt), mely 15,80 tonna hordalékmennyiségnek felel meg. A Farkas-árok
teljes hordalékhozama a depónia kiürülése alatt – 2008. október 22. és 2009. október 16. között – 95,68 tonna volt. A hordalékkúpból származó anyagmennyiséget a teljes hordalékhozammal összehasonlítva látható, hogy a depónia 17 %-kal részesedett a Farkas-ároki-patak hordalékszállításából.

4. ábra. A kummulált havi vízhozam (Cumsum_Q) és kummulált havi görgetett hordalékhozam (Cumsum_GH) a Farkas-árokban 2006. januártól
2009. októberig / Cumulated discharge and cumulated bed load from January 2006 till October 2009 in the Farkas Ditch
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Az adatok időbeli konzisztenciáját vizsgálva azt kapjuk, hogy a depónia megindulása után, 2008 októberétől a nyári félévre
is áthúzódó meredekség-növekedés jelentkezik a kumulált görgetett hordalékhozam graﬁ konjában, míg a vízhozam-összeg
idősorán a depónia hatása nem észlelhető (4. ábra). Az egységnyi idő alatti görgetett hordalékhozam-növekedés nagyobb,
mint a megelőző időszakokban: 2006. márciustól 2008. októberig összesen 2433,49 dm3 görgetett hordalékhozam, 2008.
októbertől 2009. augusztusig 4052,45 dm3. A hordalékkúp mozgása alatt 4,5-szeresére, 0,55 t m-3-re (368,40 dm3 hó-1) növekedett az átlagos havi görgetett hordalékhozam a depónia többlethatásától mentes megelőző időszakhoz képest (0,12 t m-3 =
81,12 dm3 hó-1). Ezek a tények alátámasztják, hogy a hordalékkúp bepótlódása jelentősen hozzájárult a görgetett hordalékszállítás időbeli ﬂuktuációjához. Ugyanakkor a hordalékkúp kiürülése is több szakaszra osztható, a legaktívabb periódusok
2009. január – március, illetve június hónapokban ﬁgyelhetők meg. Előbbiek a hóolvadások utáni nagyobb árhullámokhoz,
utóbbi pedig a június végi nagy esőzésekhez köthető.

Következtetések
Terepi megﬁgyeléseink alapján a Vadkan-árokra és Farkas-árokra is kimutattuk, hogy nemcsak az alapvízhozam és az
árhullámok hordalékszállítása között van jelentős különbség, hanem egy-egy árhullám között is, illetve az egyes árhullámokon belül is nagy időbeli változatosság jelentkezik az anyagáramokban. Ez annak tulajdonítható, hogy a patakok hordalékszállítására több tényező hat. A hordalékhozamot a vízhozamon kívül befolyásolja a lefolyásképző csapadék menynyisége, intenzitása és a csapadékesemény óta eltelt idő, a vízgyűjtők geológiája és geomorfológiája (például a mederesés,
völgyoldalak lejtése, melyek az elragadóerő összetevői), illetve a hordalékkészletek elérhetősége. Eredményeink reprezentálják a lebegtetett hordalék jelentősebb mennyiségét a görgetett hordalékhoz képest, valamint a vízfolyás útját elgátoló
fauszadéknak a görgetett hordalékszállítás időbeli változékonyságára gyakorolt hatását.
A hordalékszállítás időbeli dinamikájának és az ezt befolyásoló tényezőknek az ismerete hasznosítható, ha a meder kimosódását vagy egy tározó feltöltődését szeretnénk előrejelezni és megakadályozni, de a csőátereszek funkciójának hosszú
távú megőrzésében is segítséget jelentenek e kutatási eredmények. Egy megfelelő készletorientált hordalékszállítási modell mennyiségi eredményei a vízügyi tervezés más területein is felhasználhatók. Ehhez folytatni kell az árhullámok sűrűbb mintavételezését. A hordalékszállítási arány ismeretében a teljes hordalékhozamból a mintaterület erózióveszélyeztetettsége is becsülhető, amely az erdészeti beavatkozások tervezésében játszhat szerepet.

Összefoglalás
Jelen tanulmány a Rák-patak felső, erdősült vízgyűjtőjén végzett előzetes kutatási eredményeket foglalja össze, melyek két
kisvízfolyás hordalékszállításának időbeli változékonyságát tárják fel. Összehasonlítottuk az alapvízi hordalékhozamokat
a megnövekedett felületi lefolyás hordalékhozamával. Az egyes árhullámok alatt is változó lebegtetett hordalékkoncentráció-vízhozam kapcsolatot hiszterézis analízissel vizsgáltuk. Meghatároztuk, hogy egy hordalékdepónia kiürülése miként
befolyásolja a hordalékszállítást.
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GENETIKAI UJJLENYOMAT KÉSZÍTÉSE ÉS
APASÁGI VIZSGÁLAT EGY TÖLGY
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1

Abstract
Molecular genetic markers are useful tools to differentiate or identify individuals. Microsatellite markers are short tandem
repeats and due to their length variability can be used as genetic ﬁngerprints. Analysing more microsatellies loci at the
same time information about close relatives can be obtained by parentage or paternity analyses.
In our study we analysed the genetic pattern of a mixed oak stand by the comparison of the adult and progeny generation.
Parentage analyses were carried out in the different taxonomic groups (namely Quercus robur L. and Quercus pubescens
WILLD. in a broad sense) in order to gain more information about gene ﬂow.
The diversity indices showed a decreasing tendency as we compared the genetic pattern of the adult and the progeny generation. This highlights the importance of careful and extensive harvest of acorns to preserve genetic diversity. Among the
analysed acorns several showed missmatches with the genotype of the presumed mother tree located near the collection
place. This result indicates a longer seed dispersal. The parentage test resulted in 29% -38% gene ﬂow (the proportion of
individuals without recognised parents) in the groups Qu. robur and Qu. pubescens respectively.
Keywords: genetic ﬁngerprinting, microsatellite markers, parentage analysis, Quercus spp.
Kulcsszavak: genetikai ujjlenyomat, mikroszatellit markerek, szülővizsgálat, Quercus spp.

Bevezetés
A molekuláris genetika módszereinek egyre nagyobb szerep jutott a növényekkel foglakozó vizsgálatokban az elmúlt két
évtizedben, így alkalmazásuk ma már rutinszerűnek tekithető az erdei fafajok kutatásában is (WEISING et al., 2005).
A különböző DNS markerek különböző szinten nyújtanak információt a genetikai változatosságról. Egyes markerek a
taxonómiai kutatásban segítenek, mások a különböző populációk, részpopulációk közötti, iletve a populációkon belüli változatosság felmérésére, az elkülönülés mértékének megadására. A kizárólag anyai úton öröklődő kloroplasztisz genom
markerei révén (kivéve a fenyőféléket, ahol apai öröklődésűek) akár olyan leszármazási útvonalak rekonstruálására is lehetőség nyílhat, amelyek egy adott faj múltjában bekövetkezett, földtörténeti léptékekben mérhető események kinyomozását
segíthetik (PETIT et al., 2002).
A genetikai változatosság feltárásának egy következő szintje az egyedek közötti variabilitás vizsgálata. Ehhez ma már olyan
DNS markerek állnak rendelkezésünkre, amelyek megfelelő felbontóképességük révén az egyedi eltérések kimutatására is
alkalmasak, tehát ún. genetikai ujjlenyomat készíthető általuk (genetic ﬁngerprinting). Az egyik leggyakrabban alkalmazott módszer az ún. mikroszatellit markerezés. Ezek, a más néven SSR (simple sequence repeats) vagy STR (simple tandem
repeats) szekvenciáknak hívott régiók, a DNS különböző pontjain, elszórva fordulnak elő, és eddig ismeretlen funkcióval
bírnak. Jellemzően egy rövid, 1–5 bázispárból álló motívum nagyszámú, tandem ismétlődéséből állnak. Az ismétlődések
hossza egyedenként nagy változatosságot mutat. (WEISING et al., 2005)
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Az egyedi genetikai proﬁ l nem csupán az elkülönítést teszi lehetővé, hanem alkalmazható a rokonok tesztelésére is. Különböző statisztikai eljárásokkal azonosítható a legvalószínűbb szülő illetve szülőpár a feltételezett szülők és az utódok genotípusának ismeretében. A szülő-, illetve apasági vagy anyasági vizsgálatokhoz (parentage, paternity, maternity analysis)
ma már több szoftver is rendelkezésre áll, például a Cervus 3.0 (KALINOVSKI et al., 2007), a FaMoz (GERBER et al., 2003)
vagy a Probmax 1.2 (DANZMANN, 1997), csak néhányat említve.
Az erdészeti kutatásban alkalmazva a módszer lehetőséget nyújt az állományok genetikai szerkezetének, populációdinamikai folyamatainak jobb megismerésére. DOW és ASHLEY (1997) egy Quercus macrocarpa MICHX. állományban vizsgálta
a kívülről érkezett pollen arányát mikroszatellit markerek alkalmazásával. STREIFF et al. (1999) kocsányos és kocsánytalan tölgy állományban mérte a két faj közötti hibridizációt apasági vizsgálat során, és a várakozásukkal ellentétben csak
kismértékű introgressziót tapasztaltak. GUGERLI et al. (2007) ugyanezen két faj között vizsgálta az esetleges hibridzóna
kialakulását egy intenzíven mintázott erdőrészletben szintén mikroszatellit markereket alkalmazva. Eredményeik szerint
a hibrid egyedek előfordulása ritka volt az időskorú állományban. CURTU et al. (2006) egy a Keleti-Kárpátokban található,
vegyes taxonómiai összetételű tölgy állomány genetikai szerkezetét tárta fel mikroszatellit markerekkel. További vizsgálataik során (CURTU et al. 2007) sikerült hibrideket detektálniuk Qu. robur és Qu. frainetto TEN., illetve Qu. pubescens
és Qu. frainetto fajok között. BUITEVELD et al. (2007) pedig a különböző intenzitású erdészeti művelésmódok genetikai
diverzitásra mért hatását vizsgálták több európai bükk (Fagus sylvatica L.) állományban ugyancsak a mikroszatellit markerezési technika alkalmazásával.
Vizsgálatainkat egy korábbi nemzetközi projekt („OAKFLOW project 2001-2005”) keretében kijelölt, intenzíven vizsgált mintaterületen (ISP, Intensive Study Plot) végeztük. A hazai mintaparcella a vizsgált európai részterület keleti szélén feküdt (további nyolc európai mintaterület mellett). Kitűnt igen vegyes taxonómiai összetételével, ugyanis a csertölgy
(Qu. cerris L.) mellett a területen megtalálhatók voltak a tágan értelmezett kocsánytalan tölgy komplex fajai (Qu. petraea
(MATT.) LIEBL., Qu. dalechampii TEN., valamint átmeneti alakok), illetve a molyhos tölgyek alakköréből a szűken értelmezett molyhos tölgy (Qu. pubescens WILLD. sensu stricto) és az olasz tölgy (Qu. virgiliana TEN.), továbbá kocsányos tölgy
(Qu. robur L.) egyedek is. Ugyanakkor, pont ez a gazdag taxonómiai változatosság nehezítette meg az általános érvényű
konklúziók megfogalmazását, tekintve hogy a nemzetközi vizsgálat tárgyát elsősorban a kocsányos és kocsánytalan tölgy
állományok génáramlási viszonyai képezték.
A jelen esettanulmány az „OAKFLOW project” keretében kijelölt, hazai ISP állományban végzett vizsgálatokon keresztül mutatja be a mikroszatellit markerek alkalmazásában, vagyis a genetikai ujjlenyomat technikában rejlő lehetőségeket.
A dolgozatban a következő kérdéseket járjuk körbe: 1. Elegendő-e az alkalmazott 4 mikroszatellit marker az egyedek azonosítására? 2. Tapasztalható-e bármiféle elkülönülés a genetikai mintázatban a területen vizsgált taxonok között? 3. Hogyan
alakul a vizsgált utódnemzedék genetikai szerkezete a szülői populációhoz képest? 4. Milyen génáramlási viszonyok jellemzik az egyes taxonómiai csoportokat a begyűjtött utódokon elvégzett apasági-, illetve szülővizsgálat fényében?

Anyag és módszer
A vizsgált növényanyag és a numerikus taxonómiai besorolás
A kijelölt mintaterület Sopron és Fertőrákos között (Fertőrákos 11/A erdőrészlet), a Szárhalmi-erdő Kecskehegyi kilátója
alatt terül el és mintegy 3 ha nagyságú. A területen 2001-ben 450 időskorú egyed került kijelölésre, helyzetüket x-y-z EOV
koordinátákkal rögzítettük. Az egyedek elhelyezkedését ezután az Arc View GIS 3.2-es térinformatikai szoftver segítségével térképen ábrázoltuk.
A genetikai vizsgálatokhoz a kijelölt fákról levélmintát gyűjtöttünk. Ugyanekkor elvégeztük az utódnemzedék begyűjtését is. 20 feltételezett anyafa alól 20–20 darab makkot gyűjtöttünk, amelyekről csíráztatás után friss leveleket szedtünk a
DNS-kivonáshoz.
A taxonómiai vizsgálatokhoz szükséges levélminta begyűjtésére 2005 nyarán került sor. Összesen 379 fánál végeztük el
a numerikus taxonómiai határozást. Ehhez egyedenként minimum 5 egészséges és ép levelet gyűjtöttünk, lehetőség szerint a korona felsőbb részéből. A fajok pontos taxonómiai besorolását, illetve az esetleges hibrid jellegű egyedek kiszűrését numerikus taxonómia módszerrel végeztük el. Mértük a levél alaki tulajdonságait, illetve mikroszkóp alatt becsültük a
szőrözöttség mértékét. Ezeket a morfológiai bélyegeket az egyes taxonokra jellemző határozó (klassziﬁkációs) függvénybe illesztettük (BOROVICS, 1997; 1998; 2000). A határozófüggvények valamint a mérési pontokról további információ a
Quercologist internetes határozóprogram oldalán érhető el (www.ngt-erdeszet.emk.nyme.hu/index2.html).

134

І Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar І Tudományos Doktorandusz Konferencia І Sopron, 2011. április 13.

Mikroszatellit analízis
A DNS extrakcióhoz ﬁatal levélszövetet használtunk, a kivonást a Qiagen Plant Mini Kit segítségével végeztük. A PCR reakció során a következő négy mikroszatellit markert ampliﬁ káltuk: ZAG 1/5, ZAG 9, ZAG 104 (STEINKELLNER et al., 1997)
és MSQ 13 (DOW et al., 1995). A PCR mastermix elkészítésekor, illetve a reakciókörülmények beállításánál az irodalmi
leírást követtük. A mikroszatellit fragmentumok pontos méretének meghatározása (fragmentanalízis) ABI Prism 310-es
genetikai analizátorral történt. A 6-FAM jelöléssel ellátott fragmentumok futtatásához TAMRA méretstandardot használtunk. A fragmentum hosszak lekódolását a GeneMapper szoftverrel végeztük.
Statisztikai értékelés
A fragmentanalízis során nyert nyers mikroszatellit hossz adatsort, vagyis az egyes egyedek genotípusát további statisztikai eljárásokkal elemeztük. Az elemzéseket a GenAlEx 6.4 (PEAKALL – SMOUSE, 2006) populációgenetikai szoftvert
segítségével készítettük.
A genetikai elemzés során a következő mutatókat vizsgáltuk:
Na: allélok lokuszonkénti száma; Ne: effektív allélszám = 1 / (Sum pi2); I: Shannon's Information Index = –1* Sum (pi * Ln (pi));
Np: Adott populációra jellemző egyedi allélok száma lokuszonként; He: Várt heterozigócia (Expected Heterozygosity) = 1 –
Sum pi2; UHe: Súlyozott (torzítatlan) heterozigócia (Unbiased Expected Heterozygosity) = (2N / (2N–1)) * He; AMOVA: Molekuláris varianciaanalízis, a genetikai variabilitás megoszlásának vizsgálata a populációkon belül és a populációk között
(F-statisztika), ahol Fst= VAP/(VAP+V WP); F: Fixációs-index = (He–Ho)/He amelynek értéke: –1 és 1 között lehet.

Eredmények
Taxonómiai megoszlás, térképi ábrázolás
A soproni Szárhalmi-erdő területén vizsgált tölgy egyedek taxonómiai megoszlása a következőképpen alakult a numerikus
taxonómiai vizsgálat alapján: A vizsgált 379 egyed több mint fele (53%-a, 198 egyed) kocsányos tölgy (Qu. robur L.) volt, míg
az állomány másik részét a molyhos tölgyek tágan értelmezett csoportja (Qu. pubescens WILLD. és Qu. virgiliana TEN., illetve a hibrid jellegű egyedek) uralta (45%, 171 egyed). A kijelölt területen a kocsánytalan tölgyek alakköre nem egészen 3%os részarányban volt jelen (10 egyed). Ebben a csoportban dominált viszont a Qu. dalechampii TEN., illetve a Qu. petraea ×
dalechampii hibrid jelleg.
A térszín emelkedésével – a völgyben húzódó vízfolyástól a Kecskehegy tetejéig (209 m) –a vizsgált taxonok ökológiai igényeiknek megfelelően (MÁTYÁS in KERESZTESI, 1967) csoportosulnak, így a kocsányos tölgy egyedek elsősorban az alacsonyabb, völgyi helyzetben fordulnak el, míg a dombtetőn a molyhos tölgyek dominálnak. Az 1. ábrán a vizsgált egyedek
elhelyezkedése látható, a tágan értelmezett taxonómiai csoportokba történt besorolásuk szerint. A térképen üres jellel jelöltük a vizsgált anyafákat.

1. ábra: A vizsgált egyedek helyzete az ISP területén. Location of individuals on the study plot (■Quercus robur, □ Qu. robur feltételezett anyafa/
presumed mother tree, Qu. petraea s.l., ▲ Qu. pubescens s.l., Qu. pub. s.l. feltételezett anyafa/presumed mother tree)
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Az egyedek azonosítása genetikai ujjlenyomatuk alapján
Az alkalmazott négy mikroszatellit marker megfelelően variábilis volt, így elégségesnek bizonyult az egyedi szintű azonosításhoz. A vizsgált egyedek között azonos genotípussal 26 klónpárt és 4 darab 3-as klóncsoportot találtunk. A 30 azonosított klóncsoportból 12 kocsányos tölgy volt, 18 pedig molyhos tölgy. A klónok minden esetben egymás mellett helyezkedtek
el, több estben a terepen is megﬁgyelhető volt a csokros növekedés.
A szülői és az utódnemzedék genetikai szerkezetének összehasonlítása
Az alkalmazott négy mikroszatellit marker nem mutatott éles elkülönülést a különböző taxonómiai csoportok között.
Ez nem meglepő, hiszen az európai nemes tölgy fajok allélkészletükben és genetikai mintázatukban igen hasonlóak, egymással igen közeli rokonságban állnak (SCOTTI-SAINTAGNE et al., 2004). Az esetleges hibridizációs viszonyok felmérésével ebben a vizsgálatban nem foglakoztunk, mivel ennek pontos és megbízható feltárásához több marker szükséges.
Ennek megfelelően, a továbbiakban az utód- és szülőnemzedék összehasonlító vizsgálatát a főbb taxonómiai csoportonként
külön-külön végeztük el. A vizsgálat során kijelölt 20 anyafa taxonómiai besorolása szerint 11 egyed Qu. robur, 8 egyed Qu.
pubescens s. l. és 1 egyed Qu. petraea volt. A szülői és az utódnemzedék genetikai szerkezetének főbb adatait és diverzitási
mutatóit, a négy mikroszatellit marker átlaga mentén, a 1. táblázatban foglaltuk össze.

1. táblázat: A szülő- és utódnemzedék genetikai szerkezetének főbb adatai és diverzitási mutatói (a négy vizsgált mikroszatellit lokusz értékeinek
átlaga), ahol N: mintaszám, Na: allélok száma, Ne: effektív allélszám, Np: egyedi allélok száma, I: Shannon-index, Ho: megﬁ gyelt heterozigócia, He:
várt heterozigócia, UHe: torzítatlan várt heterozigócia, F: ﬁ xációs index / The main genetic parameters and diversity indices of the parent and
progeny generations (mean across the four microsatellit loci analysed), where N: sample size, Na: number of alleles, Ne: number of effective alleles,
Np: number of private alleles, I: Shannon’s information index, Ho: observed heterozygosity, He: expected heterozygosity, UHe: unbiased expected
heterozygosity, F: ﬁ xation index

Qu. robur
Szülő/Parent
Utód/Progeny

N
Na
Ne
200,000 24,250 8,653
213,000 18,000 6,753

Np
8,500
2,250

I
2,368
2,088

Ho
0,833
0,876

He
0,856
0,821

UHe
0,858
0,823

F
0,027
-0,080

Qu. pubescens s.l. N
Na
Ne
Szülő/Parent
170,000 28,250 9,652
Utód/Progeny
149,000 19,500 7,987

Np
10,500
1,750

I
2,571
2,303

Ho
0,871
0,844

He
0,882
0,854

UHe
0,884
0,857

F
0,013
0,006

Qu. petraea s.l.
Szülő/Parent
Utód/Progeny

Np
3,250
3,750

I
1,996
1,712

Ho
0,900
0,900

He
0,829
0,741

UHe
0,872
0,760

F
-0,081
-0,226

N
Na
10,000 9,250
20,000 9,750

Ne
6,950
4,182

A kocsányos tölgy csoport vizsgálatában 200 időskorú egyed és 11 feltételezett anyafától származó 213 makk genotípusát
elemeztük. Látható, hogy az utódnemzedékben csökkenő diverzitást tapasztalhatunk a főbb diverzitási paraméterek tekintetében. A begyűjtött makkokból származó utódnemzedék megﬁgyelt heterozigóciája (Ho) ugyan magasabb értéket mutat,
azonban ez csak egy lokuszon (MSQ13) tapasztalható kiemelkedően magas heterozigóta arányból ered. A ﬁxációs-index
alakulása hasonló okok miatt szintén enyhe heterozigóta többletet mutat. Ezeket a mutatókat leszámítva azonban elmondható, hogy a vizsgálathoz begyűjtött utódnemzedék diverzitási értékei csökkenő tendenciát mutatnak az eredeti állományhoz képest. Ez jól megﬁgyelhető a 25%-kal lecsökkent allélszámban is, illetve az effektív allélszám (Ne) illetve az egyedi
allélok számának (Np) csökkenésén. Ugyanakkor az egyedi allélok megjelenése az utódnemzedékben felhívja a ﬁgyelmet a
külső pollen kiegyenlítő hatására.
A vizsgált egyedek másik nagy csoportjába, a molyhos tölgy alakkörbe 170 időskorú egyed tartozott, amelyből 8 feltételezett
anyafát választottunk ki és ezek alól összesen 149 darab makkot gyűjtöttünk be. A vizsgált diverzitási mutatók mindegyike
alacsonyabb értéket mutatott a kiválasztott utódnemzedéknél a szülői generációhoz viszonyítva. A legélesebb csökkenés
ebben a csoportban is az egyedi allélok tekintetében tapasztalható.
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A kocsánytalan tölgy csoport genetikai szerkezetének elemzését itt nem részletezzük, mivel az alacsony mintaszám miatt
az eredmények nem reprezentatívak.
A nemzedékek genetikai mintázatának, illetve azok egymáshoz vett viszonyának graﬁ kus szemléltetésére nyújt lehetőséget a GenAlEx program „Population assignment test” opciója. A két vizsgált taxonómiai csoport (kocsányos és molyhos
tölgy) szülői és utódnemzedékét összehasonlító graﬁ konokon (2–3. ábra) látható, hogy a két generáció pontfelhői csak részben mutatnak átfedést.

2–3. sz. ábra: A szülői és az utódnemzedék genetikai mintázatának összevetése graﬁ kus megjelenítéssel a két fő taxonómiai csoportban
(GenAlEx, Population Assignment Test) / A visual approach of comparing the genetic pattern of the adult and progeny generation in the two main
taxonomic group respectively (GenAlEx, Population Assignment Test)

A molekuláris varianciaanalízis (AMOVA) alapján kapott Fst értékek a két nemzedék közötti genetikai variabilitást adja
meg. A kocsányos tölgy csoportban a teljes genetikai változatosság csupán 2,5%-ban magyarázható a két nemzedék közötti
elkülönüléssel (a két populáció közötti variabilitással), míg a genetikai sokféleség döntőrészt a két részpopuláción belüli
változatosságból ered. Hasonlóan alakult az AMOVA analízis a molyhos tölgy csoport esetében is, ahol az Fst érték, vagyis a
részpopulációk közötti változatosság 4% volt.
Az apasági- és szülővizsgálat eredményei
A területen kijelölt lehetséges anyafák közvetlen környezetében, jellemzően a fák alól, makkot gyűjtöttünk. A gyűjtés célja
a lehetséges szülőegyedek felderítése apasági illetve szülővizsgálat elvégzésével. A vizsgálatot a két taxonómiai csoportban

külön-külön végeztük el – szemben az „OAKFLOW project”-ben alkalmazott módszerrel, ahol az összes egyed szerepelt
lehetséges szülőként – feltételezve, hogy az utódnemzedék kialakításában csak az adott taxonómiai csoport egyedei vettek
részt. Ebben az esetben ki kellett zárnunk az esetleges hibridizáció lehetőségének vizsgálatát, viszont részletesebben sikerült feltárnunk az egyes csoportokban lezajlott génáramlási eseményeket. A vizsgálatot a FaMoz (GERBER et al., 2003)
szoftverrel végeztük.
Kocsányos tölgy csoport
A 11 feltételezett anyafa alól egyenként 16–20 darab makk került begyűjtésre, és összesen 213 utód genotípusát vizsgáltuk.
Az apasági vizsgálat során elfogadtuk, hogy a feltételezett anyák a valódi anyák, és az utódokhoz ennek megfelelően kerestük a lehetséges apákat. Kiderült azonban, hogy az utódok nagy százalékánál (6–69% családonként) eltértek az anyai és az
utód genotípusok, tehát egy gyűjtés helyen több lehetséges anyafától származó makkok is megtalálhatóak voltak. Csupán
két olyan anyafa volt, amelynek feltételezett utódai hordozták az egyik anyai allélt. Ez a körülmény a továbbiakban nem tette lehetővé az apasági vizsgálat alkalmazását a mintasoron, helyette a két lehetséges szülő keresését célzó szülővizsgálatot
alkalmaztuk.
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A szülővizsgálat a kocsányos tölgyek csoportjában a következő eredményt hozta. A vizsgált 213 utód esetében összesen
152 egyednél (71%) kaptunk legalább egy lehetséges szülőre találatot, míg 61 egyed esetében (29%) nem volt azonosítható
a kijelölt állományban lehetséges szülő. Ez utóbbi részarány tehát megadja az állományon kívülről származó szülők arányát és így a génáramlás becsült mértékét. A felkínált legvalószínűbb szülői genotípus csupán 49 egyednél (23%) egyezett
a feltételezett anyáéval, amely alól a makk begyűjtésre került. 88 utód esetében (41%) a feltételezett szülő a begyűjtési hely
közvetlen közelében helyezkedett el, 47 utódnál (22%) közepes távolságban, míg 16 egyed esetében (8%) távol volt beazonosítható a szülőegyed.
Molyhos tölgy csoport
A tágan értelmezett molyhos tölgyek csoportjában összesen 170 időskorú egyed közül 8 lehetséges anyafa alól gyűjtöttünk
be összesen 149 makkot (16–20 utód anyánként). A kocsányos tölgy csoporthoz hasonlóan itt is megﬁgyelhető volt az utódok genotípusának eltérése a feltételezett anyákétól (5–90%), így itt is szülővizsgálattal folytattuk az elemzést. A vizsgálat
eredményeként 105 utódnál (62%) volt azonosítható legalább egy lehetséges szülő az állományból, míg 64 egyednél (38%)
egyáltalán nem volt találat. A találatok között mindössze 48 utódnál (28%) tapasztaltunk egyezést a feltételezett anyával.
Az utódok 41%-nál (70 egyed) a közvetlen közelben azonosítható volt a legvalószínűbb szülő, 7% esetében (11 egyed) találtunk közepes távolságban szülőket, míg az utódok 14%-ánál (24 egyed) nagyobb távolságban helyezkedett el a valószínűsíthető szülő.
Kocsánytalan tölgy csoport
A kijelölt területen mindössze 10 időskorú egyed sorolható be a kocsánytalan tölgy alakkörbe. Ezek közül a 165-ös fa alól
gyűjtöttünk be 20 darab makkot. Az utódvizsgálatot a 10 lehetséges szülővel végeztük el. A vizsgálat eredményeként 3 utód
kivételével (15%) minden egyed esetében azonosítható volt legalább egy szülő a felsorolt 10-ből, sőt 13 esetben (65%) ez a
165-ös törzsfa volt. A többi utód esetében is a közelben elhelyezkedő fák közül kerültek ki a legvalószínűbb szülők. Mivel a
gyűjtési hely (165-ös fa) a kijelölt terület szélén található, a be nem azonosított utódok származhatnak egy kívül eső anyafától is.

Összefoglalás
A vizsgálatokhoz kijelölt mintaterület Sopron határában található, kb. 3 hektáros sarjaztatott erdő, ahol a tűzifaként való
hasznosítás, és így a folyamatosan újrasarjaztatás révén, fennmaradhatott a természetes állomány összetétel. A genetikailag azonos, klóneredetű sarjcsoportok nagy aránya (a vizsgált egyedek 17%-a) szépen tükrözi a sarjaztatásos művelés hatását. A természetes állapotok fennmaradására utal BORDÁCS et al. (2002) egy korábbi vizsgálata, amely a kárpát-medencei
tölgy állományok kloroplasztisz genom mintázatát vetette össze az európai léptékű mintázattal (PETIT et al., 2002). Ebből
kiderül, hogy a jelen vizsgálatban is szereplő Sopron környéki cseres-tölgyes állomány szépen illeszkedik a környező területek természetes genetikai mintázatába, és nem mutat semmiféle idegen eredetet, ami egy esetleges korábbi telepítésből
adódhatott volna, így tekinthetjük őshonos populációnak a vizsgált állományt.
A gazdasági szempontok szerint ugyan leromlott, elegyes erdő a telepített állományokhoz képest igen változatos morfológiai, taxonómiai és genetikai összetétellel jellemezhető. A csertölgy (Qu. cerris) mellett molyhos tölgyek, kocsánytalan
tölgyek és kocsányos tölgyek is megjelentek. A területen szép számmal akadtak átmeneti jellegeket mutató egyedek, amelyeket a hagyományos határozókulcsok alapján nehéz volt egyetlen taxonba besorolni. A numerikus taxonómia viszont egy
olyan alternatívát kínált a botanikailag kérdéses egyedek helyzetének tisztázására, amely könnyen és megbízhatóan alkalmazható. A területen nagy arányban megtalálható az olasz tölgy (Qu. virgiliana), illetve a szűken értelmezett molyhos
tölggyel (Qu. pubescens) alkotott hibrid jellegű egyedek. A kocsánytalan tölgy csoportban is elsősorban a szárazságtűrőbb
Qu. dalechampii alakok jelentek meg, szemben az atlantikusabb, kiegyenlítettebb klímát kedvelő Qu. petraea-val (MÁTYÁS in KERESZTESI 1967).
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A vizsgálatra kijelölt terület további jellegzetessége a jól érzékelhető ökológiai gradiens, amely egyrészt a térszintemelkedésből fakad, másrészt pedig a száraz-üde termőhelyi átmenetből adódik. A különböző mikrohabitátokon jól megﬁgyelhető
a három fő alakkör elkülönülése. Az üdébb völgyi helyzetben dominálnak a kocsányos tölgy egyedek, illetve a patakmederhez lehúzódó molyhostölgyek a páraigényesebb Qu. virgiliana egyedek közül kerülnek ki. A szárazabb, naposabb kitettségű
dombtetőn pedig már a molyhos tölgyek csoportja jelenik meg. A kocsánytalan tölgy alakkör pedig a köztes zónában helyezkedik el.
A vizsgált tölgy taxonok genetikai szerkezetükben (allélösszetétel, allélgyakoriság) nem különültek el. Ez egybevág az eddigi megﬁgyelésekkel, mely szerint az európai nemes tölgyek földtörténeti viszonylatban csak nemrég léptek a speciáció útjára (PETIT et al., 2001, SCOTTI-SAINTAGNE et al., 2004). A magasabb mintaszámmal képviseltetett kocsányos tölgy illetve molyhos tölgy csoport esetében magas diverzitási mutatókat tapasztaltunk, ugyanakkor a populációk a ﬁ xációs-index
alapján közel egyensúlyi állapotban voltak, ami szintén a természetes állapotok rögzülésére utal. A kijelölt területen sajnos
csupán 10 kocsánytalan tölgy egyedet tudtunk azonosítani, a genetikai mintázat értékelése szempontjából ez a mintaszám
nem tekinthő reprezentatívnak.
Az utódnemzedék és a szülőállomány genetikai mintázatának összehasonlításából a genetikai variabilitás csökkenése
tapasztalható az utódoknál. Erre azért is érdemes felhívni a ﬁgyelmet, mivel a mintavétel ezesetben optimális körülmények között zajlott, vagyis 20 anyafától származó 20–20 utódot vizsgáltunk meg, tehát igyekeztünk egy, a természetes
felújúlási folyamatokat megközelítő és azt reprezentáló mintavételt végrehajtani. A gyakorlatban ezzel szemben a szaporítóanyagnak szánt makkgyűjtés sokszor csupán egy pár termő egyedre korlátozódik egy állományban, tehát az utódnemzedék tulajdonképpen egy genetikailag még beszűkültebb, féltestvéri populáció. Az utódnemzedékben megjelenő egyedi
allélok jelzik viszont, hogy a kívülről érkezett idegen pollen hatása a diverzitás túlzott csökkenését némiképpen kiegyenlíti,
és a beltenyésztettség ellen hat. A génáramlási viszonyok részletesebb tanulmányozása során kiderült, hogy a feltételezett anyafák alatt begyűjtött makkok nagy hányada nem mutat egyezést az anyai allélokban, tehát mag útján történő génáramlás is megvalósul. Ebben az esetben a termés gravitációsan vagy állatok terjesztése révén került a szomszédos fákról
a gyűjtési területre. A jövőben érdemes ﬁgyelembe venni ezt az eredményt a mintagyűjtés tervezésekor. A közvetlenül az
anyafáról történő begyűjtéssel biztosítható az anya azonossága. Amennyiben a makk begyűjtése már lehullás (és esetleg
elhordás) után történik, a mag anyai eredetű szövetéből, az endocharpiumból töreténő DNS izolálással is megállapítható
az anyai genotípus (GRIVET et al., 2003, SORK et al., 2004). Ennek az esetnek további előnye lehet az, hogy a mag útján
történő génáramlás diszperziós távolságát is megbecsülhetjük. Jelen esettanulmányban az utódok szülővizsgálata révén
nyertünk információt a természetes állományokban lezajló génáramlási viszonyokról. Az utódok nagy hányadánál sikerült
azonosítani legalább egy szülőt, így csupán az utódok 29 illetve 38 %-a (kocsányos és molyhos tölgy csoport) származott a
vizsgált területen kívülről. Az elemzés szerint a reprodukcióban több egyed is részt vett, azokban az esetekben pedig, ahol
szülőpárokat is azonosítani tudtuk látható volt, hogy a feltételezett beporzó egyedek sem néhány fára korlátozódtak.
Mivel az „OAKFLOW project”-ben alkalmazott eljárással szemben a főbb taxonómiai csoportokban külön-külön végeztük
el az analízist, így ezzel egy sokkal részletesebb képet sikerült feltárnunk. Amennyiben ugyanis a szülővizsgálatot az összes
kijelölt egyedet ﬁgyelmbe véve végezzük el (függetlenül a taxonómiai hovatartozástól, vagyis a hibridizáció megengedett),
jóval kevesebb találatot sikerül feltárnunk (88% volt a külső hatás), így a családstruktúra rejtve maradt. Ez vélhetőleg abból
a tényből adódik, hogy a nemes tölgy taxonok igen kismértékű genetikai szeparációt mutatnak, és nem rendelkezünk a fajok
azonosítására alkalmas speciﬁ kus markerekkel. A hibridizációs események jövőbeni tanulmányozásához nyújt jó támpontot a CURTU et al. (2007) által alkalmazott markerezési módszer.
Összefoglalva elmondható, hogy az általunk alkalmazott mikroszatellit markerezési módszer, illetve a szülővizsgálat módosított metódusa által bővebb betekintést nyerhettünk a tölgyek beporzási viszonyaiba. A jövőben érdemesnek tartjuk
ugyanakkor bővíteni az alkalmazott markerek számát, hogy ezáltal az esetleges hibrid egyedek előfordulását is fel tudjuk
tárni. A vizsgálat egy másik sajnálatos hiányossága volt a kocsánytalan tölgy komplex kis egyedszáma a területen, ami nem
tette lehetővé a reprezentatív felmérést. Mivel ez az alakkör dominál hazánk erdőállományaiban, ezért az itt ismertetett
vizsgálat kibővítését tervezzük egy megfelelően kiválasztott erdőterületen.
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KÜLÖNBÖZŐ KORÚ ERDŐÁLLOMÁNYOK
ÖKOLÓGIAI SZEMPONTÚ ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA AZ
ÉJSZAKAI LEPKÉK ALAPJÁN
(Módszertani alapok, valamint biotikus és
abiotikus tényezők hatása a lepkékre)
HORVÁTH BÁLINT
NYME, EMK, Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet, 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky út 4.
e-mail: hbalint@emk.nyme.hu

Abstract
Forests are amongst the most complex ecosystems on Earth, which are, besides the arboraceous vegetation, constituted by
numerous plants, fungi, vertebrate and invertebrate animals, etc. Moths (Lepidoptera: Heterocera) play an important role
in these habitats, as their caterpillars are herbivorous primary comsumers but they also serve as preys for several other
animal groups. In this paper the principles of my PhD research are presented. Sessile Oak (Quercus petraea) forest stands
in ﬁve different age-groups will be compared through moth communities in the next three years. Each year samples will
be collected from the end of March to the middle of November, using portable light traps. Many biotic and abiotic factors
inﬂuence the activity of moths, including lunar-phases, local weather, photo-sensitivity and the stage of vegetation. These
should all be considered for the design of sampling.
Keywords: Sessile Oak forest stands, ecological comparison, Heterocera, light trapping, biotic- and abiotic factors.

Bevezetés
Az erdő a legmagasabb szintű és legösszetettebb életközösség, melyet a fás növények mellett számtalan egyéb növény- és
állatcsoport alkot. Állatcsoportok közül kiemelkedő jelentőséggel bírnak a lepkék, melyek amellett hogy fogyasztói a növényeknek (lárva és imágó stádiumban egyaránt), fontos táplálékbázist jelentenek a madarak, illetve egyéb állatcsoportok
számára (pókok, darazsak, stb.).
Az éjszakai lepkékről és azok elterjedéséről számos tudományos közlemény beszámol, ökológiájukat azonban átfogó módon
a vizsgálatok nehéz kivitelezhetősége, illetve komplexitása miatt kevésbé vizsgálták. Hazánkban hasonló munkák nappali
lepkéken végzett vizsgálatokról készültek (CZIGÁNY – ÁBRAHÁM, 2001; KŐRŐSI et al., 2002). Éjszakai lepkék ökológiájának vizsgálatával elsősorban külföldi publikációkban olvashatunk (GIFFIN, 2007; BECK – KHEN 2007; PARK et al.,
2009).
Az elkövetkező 3 évben 5 különböző korosztályú erdőállomány ökológiai szempontú összehasonlítását végzem, az éjszakai
lepkék vizsgálatán keresztül. A kutatás hordozható fénycsapdákkal történik, mely az éjjeli lepkék elterjedésének és ökológiájának monitorozására alkalmas, úgy, hogy egzakt módon összehasonlítható adatokat szolgáltat. A vizsgálati metódus
kiválasztását és megszervezését számos tényező befolyásolta, elsősorban azok, melyek közvetlen, vagy közvetett módon
hatással vannak a lepkék előfordulására, aktivitására, valamint a mesterséges fényforrás felé repülésre. Jelen munka arra
törekszik, hogy egy több évet felölelő kutatás előzményeként, rámutasson a biotikus és abiotikus tényezők és az éjszakai
lepkék közötti kapcsolatokra, és magyarázatot adjon a módszertan kiválasztására.
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Vizsgálati terület
Vizsgálati terület a Soproni hegyvidék, mely az Alpok legkeletibb nyúlványát képezi. Keleten az Ikva-patak, míg északon,
nyugaton és délen az országhatár határolja. DANSZKY (1963) munkája szerint 200–300 évig Sopron város és közbirtokosok tulajdonában és kezelésében voltak a Soproni-hegyvidék erdői, akik 20–40 éves vágásfordulóval kezelték a területet, és
tűzifa nyerés céljából kiterjedt sarjerdőket hoztak létre, mely a táj erdőinek átalakulását eredményezte.
A mintaterületek a hegység déli részén, a hegyvidék mintegy 4000 hektáros zárt erdőtömbjében helyezkednek el, gyertyános-tölgyes klímában. A kutatás 5 különböző korosztályú erdő vizsgálatával foglalkozik, korosztályonként 3 erdőállománynyal. A mintaterületek kiválasztásában számos tényező játszott szerepet. A kijelöléskor fontos szempont volt, hogy gyertyános-tölgyes klímában, 70% feletti kocsánytalantölgy elegyaránnyal rendelkező erdőrészletek legyenek. Másodlagos
tényezők voltak az erdőrészletek kiterjedése, fekvése, tengerszint feletti magassága, valamint hogy az egy korcsoportba
tartozó erdőállományok között minél kisebb legyen a korkülönbség. A leglényegesebb kritérium azonban az volt, hogy a
kutatás ideje alatt – 2011. március és 2013. november között – semmiféle erdészeti és egyéb beavatkozás ne történjen a mintaterületeken, annak érdekében, hogy az adatok minőségét emberi tényező ne befolyásolja.

Módszer
Az éjszakai lepkék megﬁgyelésének és monitorozásának számos módja létezik. A leggyakrabban alkalmazott eljárás a személyes lámpázás, mely során a megﬁgyelő egy kifeszített fehér lepedőt világít meg tetszőleges fényforrással (RONKAY,
1997). Faunisztikai vizsgálatok szempontjából a legeredményesebb metódus, hiszen szinte minden fényre repülő fajt meg
lehet határozni. Hátránya viszont, hogy rendkívül munkaigényes, valamint nem szolgáltat egzakt módon összehasonlítható adatokat (a megﬁgyelő szubjektivitásából adódó hiba miatt). Éjszakai lepkemonitorozáshoz általában a félautomata
fénycsapdákat használnak, melyek nem igényelnek folyamatos felügyeletet. Ezekkel az eszközökkel lehetséges hosszú távú,
rendszeres mintavételezéseket végezni. Az Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI) által működtetet fénycsapda hálózat például már évtizedek óta gyűjt adatokat (LESKÓ – SZABÓKY, 2003).
A fénycsapdáknak számos fajtájuk létezik, melyek között elsősorban felépítésbeli különbségek vannak (NOWINSZKY,
2003). Az ERTI által használt JERMY-féle fénycsapdák 160 W-os kevert fényű izzókkal működnek, a rovarokat távolabbról
is vonzzák. Ezek azonban ﬁ x helyre telepített csapdák, elsősorban méretük miatt nem mobilisak, de fontos szempont az
áramforrás közelsége is.
A fénycsapdák egy másik típusát a hordozható csapdák jelentik. Ezek kisméretűek és akkumulátorról üzemeltethetők, vonzáskörzetük csekélyebb, így alkalmasak egy viszonylag kis terület több pontjáról történő adatgyűjtésre, mikroélőhelyek
monitorozására.
A kutatás során az adatgyűjtés szintén hordozható fénycsapdákkal történik, mintaterületenként 2 csapda felhasználásával. Fényforrásként UV fényű led égők szolgálnak. A gyűjtések minden évben március végétől november közepéig tartanak.
A mintavételezés minden újhold és félhold idején történik, két egymást követő éjszakán (a nagyszámú mintaterület végett
nem lehetséges 1 éjszaka során minden erdőrészletbe kijuttatni a csapdákat).

Biotikus és abiotikus tényezők, hatása az éjszakai lepkékre
Az éjszakai lepkék előfordulását, aktivitását, valamint a fénycsapdázást számos tényező befolyásolja. Ezek közül a biotikus
és abiotikus tényezők hatása bír nagy jelentőséggel, amelyeket NOWINSZKY (2003) foglal össze. Jelen fejezetben a kutatás
során alkalmazott mintavételi módszert befolyásoló fontosabb környezeti tényezők kerülnek megtárgyalásra.
A mintavételi időpontok kiválasztásánál fontos szerepet töltött be a Hold, mint abiotikus tényező, ugyanis a holdfény minden fénycsapda típus gyűjtési eredményeit befolyásolja (NOWINSZKY, 2008). Ez nem a rovarok aktivitására van hatással,
hanem a fénycsapdák hatásfokára. A megﬁgyelések szerint teliholdkor ugyanis jóval kevesebb rovar kerül a csapdákba.
WILIAMS et al. (1956) szerint a holdfény csökkenti a rovarok aktivitását, de ez minden valószínűséggel téves feltételezés.
JERMY (1972) álláspontja szerint a holdfény növeli a rovarok tájékozódásának biztonságát. Számos egyéb elképzelés szü-
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letett már a Hold és a rovarok kapcsolatáról, azonban hogy a holdfény pontosan milyen hatással van az éjszakai lepkékre,
még ma sem tudjuk biztosan. A legtöbb kutató abban viszont egyetért, hogy az erős holdfénnyel kiegészült mesterséges fényforrás kevésbé kontrasztos, így kisebb területről gyűjt. Ennek megfelelően mintavételezések telihold idején nem történnek.
Mivel esőben nem, vagy csak nagyon csekély mértékben repülnek a lepkék, ﬁgyelembe kell venni a helyi időjárást is. Esőzés
és rossz idő esetén kerülni kell a gyűjtést.
A fénycsapdás gyűjtési módszer kiválasztásánál fontos volt ﬁgyelembe venni a rovarok érzékenységét a különböző csapdatípusokra. Olyan csapda nem létezik, amely minden éjszakai lepkefajt ugyan olyan intenzitással gyűjt. A fénycsapdákon
túl több fajtája is létezik a rovarcsapdáknak (csalétekkel működő csapda, feromon csapda, ablakcsapba, stb.). Azonban a
legtöbb éjszakai lepke pozitív fototaxisú, tehát a mesterséges fény eddig ismeretlen okokból vonzza őket, így a fénycsapda
bizonyult a legalkalmasabb eszköznek a gyűjtéshez.
Az egyes lepkefajok előfordulását alapvetően a tápnövény jelenléte határozza meg. Magyarországon a Quercus fajokon, vagy
azokon is táplálkozó herbivor rovarok száma magasabb, mint más fafajcsoportokat fogyasztó rovaroké. Mintegy 630 rovarfajról tudjuk, hogy tölgyeken táplálkozik, ebből 292 tartozik a lepkék rendjébe, 32,3 %-a pedig tölgyspecialista (CSÓKA,
1998). Ezen tényezők határozták meg, hogy a vizsgálat milyen főfafaj uralta erdőrészletekben történjen. Ahhoz, hogy pontosabb képet kapjunk a növényzet és a lepkék összefüggéséről, a mintaterületeken cönológiai felmérést végzünk.

Összefoglalás
Az elkövetkező 3 évben 5 különböző korosztályú kocsánytalan tölgyes erdőállomány ökológiai összehasonlítását végzem,
az éjszakai lepkék vizsgálatán keresztül, korosztályonként 3 mintaterülettel. Az adatgyűjtés hordozható fénycsapdákkal
történik, erdőrészletenként 2 csapda kerül kihelyezésre. Minden évben március végétől november közepéig tart a gyűjtés.
A mintavételezési időpontok a holdfázisokhoz igazodnak.
Számos biotikus és abiotikus tényező befolyásolja az éjszakai lepkék előfordulását, aktivitását és mesterséges fényforrással
szemben mutatott viselkedését. Ezek közül több, befolyásolja az adatgyűjtést (Hold, lokális időjárás, lepkék érzékenysége a
különböző csapdatípusok iránt, aktuális vegetáció), amelyeket ﬁgyelembe kellett venni a mintavételi eljárás kiválasztásánál.
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Abstract
We analyse the genetic pattern of oak decay through the comparison of damaged and undamaged trees growing close to
each other on various stands. For the genetic investrigation 6 nuclear microsatellite loci (ZAG1/5, ZAG96, ZAG110, ZAG9,
ZAG11, ZAG112) were applied. The genetic diversity of the analysed populations was evaluated by different indices, such as
number of alleles, effective number of alleles and heterozygosity. Based on the ﬁrst results we can conclude that the genetic
differentiation is stronger between the subgroups in case of geographic and taxonomic grouping than between the damaged
and undamaged groups. By the AMOVA analyses the main proportion of genetic variability derives from the within population variability in each case of grouping, while the variability between populations contributes with a lower proportion to
the whole diversity.
Keywords: oak decline, mikrosatellite analysis, genetic diversity, allelic patterns, genetic distance
Kulcsszavak: tölgypusztulás, mikroszatellit analízis, genetikai diverzitás, allélszerkezet, genetikai távolság

Bevezetés
A tölgypusztulás fogalma a magyar erdészeti szakirodalomban először az 1800-as évek végén jelent meg. A kezdeti irodalmi adatok elsősorban a kocsányos tölgy (Quercus robur L.) kisebb-nagyobb területre kiterjedő elhalásáról tanúskodtak
(IGMÁNDY et al., 1984). A Maros két partján fekvő állományok tömeges pusztulását ﬁgyelték meg elsőként (ROCHEL,
1877), ezt követően 1910–15 és 1962–66 között lépett még fel, jelentős kocsányos tölgy elhalás hazánkban (VARGA, 1980).
A kocsánytalan tölgy (Quercus petraea (MATTUSCHKA) LIEBLEIN) pusztulásáról a XIX. századból nincsenek irodalmi
adatok, az 1978-as évet tekintik az első magyarországi felbukkanás időpontjának (IGMÁNDY et al., 1986).
Hazánkban az 1970-es évek végétől a ’80-as évek végéig tartó tölgypusztulást gyors ütemű és nagy kiterjedésű faelhalás
jellemezte, ami kocsányos- és kocsánytalan tölgy állományokat egyaránt érintett. Az adott területek állapotfelmérései
(IGMÁNDY et al., 1986) alapján megállapították, hogy a tölgypusztulás keletről indult az ország nyugati, dél-nyugati részei
felé, legnagyobb mértékben az Északi-középhegység tölgyerdei váltak érintetté.
A pusztulás feltételezett okait feltáró kutatások kezdetben egy-egy biotikus vagy abiotikus tényezőre összpontosítottak, de
nem sikerült bizonyítani egyiknek sem a kizárólagos, döntő jelentőségét. A nemzetközi és a hazai vizsgálatok alapján végül
arra a következtetésre jutottak, hogy a tölgypusztulás egy soktényezős leromlásos megbetegedés, mely során a tölgyek, pl.
aszályos időszakok gyakoribbá válásával és biotikus stresszhatások következtében fellépő fertőzések áldozataivá válnak
(BOHÁR, 1995).
A lehetséges okok feltárásában elsősorban a külső tényezőkre (kórokozók, kártevők, abiotikus stressz) koncentráltak,
mindemellett kevés ﬁgyelmet szenteltek magára a tölgyre. Kutatásunk alapjául az a felvetés szolgál, hogy a betegség lefolyása és végső kimenetele függ a stressztényezőkkel szembeni alkalmazkodóképességtől és védekezőképességtől, ennek
alátámasztására a tölgypusztulás következtében megbetegedett illetve egészséges tölgyek genetikai diverzitás vizsgálatát
végezzük. A kutatás célja feltárni, hogy a tölgypusztulással szemben vannak ellenálló és érzékeny genotípusok, illetve az
ellenálló egyedek képezte részpopuláció genetikai szerkezete eltér az érzékeny részpopulációétól.
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Anyag és módszer
Mintagyűjtés
A vizsgálatok kiindulópontjai egészséges és beteg tölgy egyedpárok genetikai struktúrájának összehasonlítása. Az egyedpárok kijelölésénél elsődleges szempontként szerepelt, hogy a vizsgálatba vont fák lehetőleg egymás mellett, vagy a lehető legközelebb helyezkedjenek el egymáshoz, így csökkentve az ökológiai tényezőkből származó különbségeket. A párok
egymástól való átlagos távolsága 5–10 m között változik, a pontos érték függ az állomány korától és így az erdőrészletben
álló fák számától. A kijelölések Magyarország különböző, tölgypusztulással érintett területein történtek: Bajánsenye, Bejcgyertyános, Buják, Dunaszentmiklós, Gyöngyössolymos, Kaszó, Nyergesújfalu, Szentendre, Szenta települések körzeteiben, kocsányos- és kocsánytalan tölgy állományokban. Összesen 226 egyed, azaz 113 beteg és egészséges fáról történt rügyek gyűjtése, melyek a genetikai vizsgálatok mintájaként szolgálnak.
Mikroszatellit analízis
A DNS kivonáshoz fagyasztva tárolt téli rügyek ﬁatal levélszövetét használtunk, amelyet folyékony nitrogénnel lehűtve,
mozsárban porrá őröltünk. Az így feltárt növényi mintából a Qiagen Plant Mini Kit segítségével végeztük a DNS extrakciót.
A kinyert DNS koncentrációját agaróz gélelektroforézis (0,5%-os) során ellenőriztük. A PCR reakcióval a következő
mikroszatellit markereket ampliﬁ káltuk (zárójelben az F primer 5’ végén található ﬂuoreszcens jelölés látható): ZAG 1/5
(6–FAM), ZAG 9 (6–FAM), ZAG 110 (HEX) (STEINKELLNER et al., 1997), ZAG 11 (TET), ZAG 96 (TET), ZAG 112 (HEX)
(KAMPFER et al., 1998).
A PCR mastermix az irodalmi utalás alapján, illetve optimalizálás után az alábbi receptúra szerint készült: a 15μl végtérfogatban 5x Puffer (PromegaGoTaq Flexi) 4 μl; MgCl2 ZAG 1/5 és ZAG 9 markereknél 1 mM (0,6 μl), többinél 2 mM
(1,2 μl); Primer F, R egyenként ZAG 9-nél 0,25 pM (0,375 μl), ZAG 1/5-nél 0,75 pM (1,125 μl), többinél 0,34 pM (0,5 μl);
dNTPmix (Promega 10 mM) 0,4 μl; Polymeráz (PromegaGoTaq Flexi) 0,4U; DNS-minta 1 μl (kb. 10 ng/μl). A PCR reakcióhoz Eppendorf Mastercycler Gradient készüléket használtunk a következő programozással: ZAG 1/5 és ZAG 9 kezdő
denaturáció 95°C 15 min, denaturáció 95°C 50 sec, primer bekötődés 55°C (ZAG 9 65°C) 50 sec, lánchosszabbítás 72°C 1
min 45 sec, előző három lépés ismétlése 35-ször, végső lánchosszabbítás 72°C 10 min. További négy marker esetében kezdő
denaturáció 95°C 15 min, denaturáció 95°C 30 sec, primer bekötődés 50°C 30 sec, lánchosszabbítás 65°C 1 min 30 sec, előző
három lépés ismétlése 30-szor, végső lánchosszabbítás 65°C 15 min.
Az ampliﬁ káció sikerességét agaróz gélelektroforézis során ellenőriztük (1,75%-os, 120 V, 20 min.). Az UV fényen előhívott
futtatási képet digitálisan fotóztuk a fragmentumok koncentrációjának becsléséhez, illetve a későbbi vizsgálathoz szükséges hígítás megállapításához.
A mikroszatellit fragmentumok pontos méretének meghatározása (fragmentanalízis) ABI Prism 310-es genetikai analizátorral történt. A 6–FAM, TET, HEX jelöléssel ellátott fragmentumokat egy multiplex futtatásban analizáltuk. A futtatáshoz C-mátrixot használtunk TAMRA belső méretstandarddal. A fragmentumhosszak lekódolását a GeneMapper szoftverrel végeztük.
Statisztikai értékelés
A fragmentanalízis során nyert nyers mikroszatellit hossz adatsort, vagyis az egyes egyedek genotípusát további statisztikai eljárásokkal elemeztük. Az elemzéseket a GenAlEx 6.4 (PEAKALL – SMOUSE, 2006) populációgenetikai szoftvert
segítségével készítettük, a genetikai távolságok alapján szerkesztett dendrogrammok a Statistica 6.0 (STATSOFT. INC.
2001) programmal készültek.
A genetikai elemzés során a következő mutatókat vizsgáltuk:
• Na: allélok lokuszonkénti száma;
• Ne: effektív allélszám = 1 / (Sum pi^2);
• He: Várt heterozigócia (Expected Heterozygosity) = 1 – Sum pi^2;
• AMOVA (Molekuláris variancia analízis), a genetikai variabilitás megoszlásának vizsgálata a populációkon belül és a
populációk között (F–statisztika), Fst= VAP/(VAP+V WP);
A varianciaanalízis során nyert genetikai távolság mátrix alapján az egyes vizsgált egyedek vagy részpopulációk csoportokba, klaszterekbe sorolhatók, amelyet a Statistica 6.0 szoftver Cluster Analyses opciójával végeztünk el. A csoportok
egymáshoz viszonyított genetikai távolsága alapján az összefüggések egy dendrogramon ábrázolhatók. Ehhez az UPGMA
(Unweighted pair-group average) (SNEATH – SOKAL, 1973) klaszterezési módszert alkalmaztuk. Ebben az eljárásban a
két klaszter közötti távolságot úgy kalkuláljuk, hogy vesszük a két klaszterben található egyedek összes páronkénti távolságának az átlagát.
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Eredmények
A kutatás jelenlegi állása szerint három település (Bejcgyertyános, Buják, Nyergesújfalu) mintáinak vizsgálata és eredményeinek elemzése zajlik, az 1. táblázat a településekhez tartozó mintaszámokat mutatja, fajonként.

1. táblázat Településenkénti mintaszám / Samples of the settlements
Település

Bejcgyertyános

Mintaszám
Kocsányos tölgy

Kocsánytalan tölgy

40

–

Buják

36

12

Nyergesújfalu

–

34

Az egyedpárok mikroszatellit lokuszainak pontos ismeretében, az alábbi mesterséges csoportok genetikai diverzitásának
összehasonlítását végeztük el:
Beteg és egészséges tölgyek csoportja
A három település 61 beteg és 61 egészséges egyedet tartalmazó csoportjának összehasonlítása alapján megállapítható
(1. ábra), hogy a lokuszonkénti allélszám (Na) a két csoportban közel azonos. Az előző mutatónál informatívabb, az allélszám gyakorisággal súlyozott értéke, azaz az effektív allélszám (Ne). Értéke az egészséges állományban magasabb, itt tehát a lokuszonkénti allél változatosság nagyobb. A heterozigócia (He) adatainak alapján megállapíthatjuk, hogy mindkét
csoportban kimagasló a heterozigóta arány, mely kis mértékben alacsonyabb a beteg egyedek körében. Az AMOVA analízis
szerint elmondható, hogy a genetikai változatosság eredete elsősorban csoportokon belüli (99%), a teljes diverzitáshoz a
csoportok közötti változatosság (1%) alig járul hozzá.

1. ábra: Allélszerkezet a beteg- és egészséges tölgyek csoportjaiban / Allelic patterns across the damaged- and undamaged oak groups
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Taxonok csoportjai
A három település mintáiban kocsányos- és kocsánytalan tölgyekről egyaránt származtak rügyek, elvégeztük a két taxon
diverzitásának elemzését, melynek eredményei a 2. ábrán láthatók.

2. ábra: Allélszerkezet a kocsányos- és kocsánytalan tölgyek csoportjaiban / Allelic patterns across oak species

A ﬁgyelembevett mutatók alapján megállapíthatjuk, hogy a vizsgált települések kocsányos tölgy állományai (KST) magasabb változatossági mutatókkal rendelkeznek, mint a kocsánytalan állományok (KTT). A variancia megoszlása ebben az
esetben 11%-ban adódik a csoportok közötti különbségből.
Települések állományainak összehasonlítása
A földrajzilag jól elkülönülő településekhez tartozó állományok diverzitás vizsgálatát és összehasonlítását szintén elvégeztük, ennek eredményei a 3. ábrán olvashatók. A változatosság mutatóinak értékei csökkennek, mind az effektív allélszám,
mind a heterozigócia tekintetében a Bejcgyertyános, Buják, Nyergesújfalu települések sorrendjében. A variancia megoszlása 9%-ban ered a területek közötti különbségből, 91%-ban a településen belüli változatosság eredményezi.

3. ábra Településenkénti allélszerkezet / Allelic patterns across population of the settlements

A 4. ábra a települések állományainak egymáshoz viszonyított genetikai távolsága alapján készített dendrogamm. Ez
alapján kimondható, hogy Buják és Nyergesújfalu települések állománynak genetikai struktúrája közelebb áll egymáshoz,
Bejcgyertyános elkülönülése a másik két településtől szembetűnő.

4. ábra Populációk genetikai elkülönülése településenként / Genetic distance across population of the settlements
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Következtetések
A kapott részeredmények ismeretében elvégeztük a beteg és egészséges csoport összehasonlítását, melyben mindhárom
település és mindkét faj mintái szerepeltek. Felvetődött a kérdés, hogy a földrajzilag jól elkülönülő területek, illetve a rendszertani különbözőség mennyire befolyásolhatja az összes mintára kapott diverzitási mutatókat. Ennek kiderítésére elvégeztük a településenkénti és taxononkénti elemzéseket is.
Az eddig vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a földrajzi területek és a taxonok diverzitásában nagyobb különbség van,
mint a beteg- és egészséges állományok összevetésében. Az AMOVA analízissel megﬁgyelhető, hogy a genetikai változatosság
jelentős része a populációkon belüli, a teljes diverzitáshoz a populációk közötti változatosság kisebb mértékben járul hozzá.
A településekhez tartozó állományok, egymáshoz viszonyított genetikai távolságainak esetében, a kapott eredmények feltételezett oka lehet Buják és Nyergesújfalu földrajzi közelsége, Bejcgyertyánoshoz viszonyítva. Befolyásoló tényező lehet
emellett még a taxonok megoszlása is, míg Bejcgyertyános település körzetében csak kocsányos tölgyek Nyergesújfaluban
csak kocsánytalan tölgyek vizsgálatára került sor, addig Bujákon mindkét faj képviseltette magát.

Összefoglalás
A kutatás során a tölgypusztulás következtében megbetegedett, illetve egészséges tölgyek genetikai szerkezetének vizsgálatát végezzük. A kutatás célja feltárni, hogy a tölgypusztulással szemben vannak ellenálló és érzékeny genotípusok, illetve
az ellenálló egyedek képezte részpopuláció genetikai szerkezete eltér az érzékeny részpopulációétól.
A genetikai vizsgálatok kiindulópontjai egészséges és beteg tölgy egyedpárokról begyűjtött és fagyasztva tárolt rügyek.
Az egyedpárok kijelölése Magyarország különböző területein történt: Bajánsenye, Bejcgyertyános, Buják, Dunaszentmiklós,
Gyöngyössolymos, Kaszó, Nyergesújfalu, Szentendre, Szenta települések körzeteiben, kocsányos- és kocsánytalan tölgy állományokban. Összesen 113 tölgypár 226 egyedének rügyeiből történt meg a DNS kivonása.
A DNS minták genetikai vizsgálatát mikroszatellit (SSR) markerezési technika módszerével végezzük, 6 lokusz (ZAG1/5,
ZAG96, ZAG110, ZAG9, ZAG11, ZAG112) PCR alapú felszaporításával. A részpopulációk genetikai diverzitását, egyúttal
alkalmazkodóképességét a lokuszonkénti allélszám, az effektív allélszám és a heterozigócia alapján értékeljük.
Három település (Bejcgyertyános, Buják és Nyergesújfalu) mintáinak vizsgálata és eredményeinek elemzése alapján megállapítható, hogy a földrajzi területek és a taxonok diverzitásában nagyobb különbség van, mint a beteg- és egészséges állományok között. A genetikai változatosság jelentős része a részpopulációkon belüli, a teljes diverzitáshoz a részpopulációk
közötti változatosság csekély mértékben járul hozzá. A rendelkezésre álló eredmények alapján a tölgypusztulásra ellenálló
vagy érzékeny genotípust nem sikerült elkülöníteni.
A kutatás folytatásaként, az összes településre kiterjedő mikroszatellit eredménysor elkészítése és elemzése a feladatunk.
Az eredmények értékelésénél, az egyes földrajzi területeken belül, taxononként kell elvégezni a beteg- és egészséges egyedek mintáinak összevetését, így kaphatunk valós képet a két csoport változatosságbeli különbözőségéről.
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Abstract
The region Őrség is situated in the westernmost corner of Hungary. The landscape has mostly pseudogley brown forest soil
sites – covered by pine mixed broadleaved forest stands – with variable hydrology owing to the geographical characteristics
respectively the centuries-old culture like the special methods for the sylviculture and the litter gathering.
Joining to a bigger project our investigation was about to measure the carbon content of the forest soils and of the litter in
the Őrség. Samples were taken from 35 plots (ﬁve replicates per plots) of mostly pine mixed forest stands that were used differently before. Samples were collected from the litter of the surface and from the 0–5, 5–10, 10–20 and 20–30 cm soil layers
according to the speciﬁcation of the IPCC. The following properties of the samples were examined: dry mass, pH, C-content
as well as the mechanical composition of the soil. The bulk density of the soil was also measured in each sample plot.
According to our measurements the average amount of the litter is 15,5 ton ha–1. It contains 67% of decomposed litter, 15%
of foliage litter, 12% of needles and 6% of branches. The pH of the litter is 5,3, the litter carbon stock is about 5 ton C ha-1 on
the average. The pH of the different soil layers is between 4,3 and 4,4, with an average bulk density of 1,2 g cm–-3. The soil
texture is mostly loam, clay loam or clay, sometimes with very high content of stone (40-50 or 60–70%). The soil organic
carbon (SOC) content is 46 ton C ha–1 on the average. The distribution of the SOC in the each soil layers from the surface
towards to the deeper layers is 16, 9, 13 and 8 ton C ha-respectively, thus about half the carbon content is located in the upper
10 cm layer due to the higher humus content.
Keywords: soil, litter, organic carbon, bulk density, pine mixed broadleaved forest
Kulcsszavak: talaj, avar, szerves szén, térfogattömeg, fenyőelegyes lombos erdő

Bevezetés
Az erdők és azon belül is az erdőtalajok szénmegkötő képességének a vizsgálata azóta vált különösen fontossá, mióta bebizonyosodott, hogy Földünk klímájában az emberi tevékenység hatására globális változások indultak el (SOMOGYI – HORVÁTH, 2006). A földi klimatikus rendszer veszélyes, emberi eredetű megváltozásának megakadályozására jött létre az
ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye, amely az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának korlátozását irányozza
elő (KE, 1992). Ezen kibocsátások számszerű, a fejlett országok által vállalt, kötelező érvényű csökkentését a Keretegyezmény Kiotói Jegyzőkönyve tartalmazza (KJ, 1997). Az erdők kiemelten fontos szerepet játszanak a klíma stabilizálásában,
illetve a negatív hatások mérséklésében (FÜHRER – MÁTYÁS, 2005; 2006). Az erdőkkel kapcsolatos ÜHG kibocsátások és
elnyelések az ún. széntárolókhoz (biomassza, talaj, holtfa, avar, fatermékek) köthető szénkészlet-változásból becsülhetők
(SOMOGYI, 2008). A szénmegkötés, illetve -tárolás szempontjából hangsúlyozandó, hogy az erdei ökoszisztémákban a talaj
igen nagy jelentőséggel bír, hiszen ez az a komponens, amely végleges szénnyelőként (sink) funkcionál, a holt szerves anyag
és a humuszanyagok felhalmozódása, raktározása által (MÁTYÁS, 2005).
Kutatásunk elsődleges célja az őrségi fenyőelegyes lomberdők talajában és avartakarójában raktározott szén mennyiségének, valamint a kémhatás viszonyoknak a feltárása volt.
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Anyag és módszer
Hazánk legnyugatibb szegletében helyezkedik el az Őrség, melynek területe domborzatilag az Alpok keleti nyúlványainak
folytatása, 350-150 méterig csökkenő tengerszint feletti magassággal. A táj egységesen a mérsékelten hűvös – nedves klíma
hatása alatt áll. Az átlagos évi középhőmérséklet 9,5 °C, a tenyészidőszaki 15,8 °C. Sok a csapadék (átlagos évi csapadéköszszeg 738 mm) és magas a relatív páratartalom, ez alapján, az erdészeti klímaosztályozás szerint, bükkös klímával jellemezhetjük. A záporszerűen és nagy mennyiségben lezúduló csapadék időszakosan vízfeleslegedet ad, ami levegőtlen állapotot
és pangó vizet hoz létre a talajban. Az Őrség geológiai szempontból három folyónak (Rába, Zala, Kerka), és ezek mellékfolyóinak hordalékából épül fel, főként pannóniai eredetű homokos-agyagos üledékekkel (DANSZKY, 1963, HALÁSZ, 2006).
A táj nagy részét a természetföldrajzi adottságoknak, illetve az évszázados múltra visszatekintő kultúrhatásnak köszönhetően többnyire változó vízellátottságú, pszeudoglejes barna erdőtalajokon (BERKI et al. 1995) álló, tölgy- és bükk elegyes
erdeifenyvesek (PÓCS, 1960; PÓCS et al., 1958; 1962; SZODFRIDT 1961; TÍMÁR 1995; 2002) borítják. A termőhelyek mai
állapotát nagyban befolyásolják a korábbi erdőhasználati módszerek (ún. „kisparaszti szálalás”), illetve a jelentős avarhasználat (TÍMÁR 2002, GYÖNGYÖSSY, 2009).
Méréseinket 35, korábban különböző használatokkal érintett, hetven évnél idősebb, többnyire fenyőelegyes lombos állományokkal borított erdőrészletben végeztük el.
Mintaterületenként öt ismétlésben, a talaj felszínéről egy 30x30 cm-es keret segítségével avarmintát, illetve – az IPCC
(2003, 2006) módszertani előírásnak megfelelően, amely a talaj felső, 0–30 cm-es rétegére vonatkozó széntartalombecslést
írja elő, 0–5, 5–10, 10–20 és 20–30 cm-es rétegenként talajmintát gyűjtöttünk.
Az avarmintákat szétválogattuk (levél, tű, ág és bomlott összetevőkre), majd meghatároztuk az összetevők száraz tömegét.
Mértük az egyes minták pH-ját (pH H2O), illetve mintaterületenként 1–1 pontban a széntartalmát, valamint a talajok váztartalommal redukált térfogattömegét és mechanikai összetételét. A talajrétegenkénti térfogattömeg meghatározásához
szükséges bolygatatlan mintavételhez Vér-féle hengert használtunk. A talajszelvényekből vett minták laboratóriumi vizsgálatát a Magyar Szabványban foglaltak szerint végeztük el (BELLÉR, 1997). A szerves széntartalmat Elementar vario EL
CNS készülékkel határoztuk meg.

Eredmények
Talajvizsgálati eredményeink szerint többnyire pszeudoglejes és agyagbemosódásos barna erdőtalajok találhatók a mintaterületeken. Ezek jó része meglehetősen erodált felszínű, amit az alacsony humusztartalom mellett gyakran a felszín közeli
redukciós bélyegek is jeleznek. A terület geológiai adottságainak köszönhetően egyes szelvényeknél igen magas (40–50, ill.
60–70%) váztartalommal találkoztunk a feltalajban. A talajmechanikai eredmények szerint a vizsgált talajok ﬁzikai talajfélesége többnyire vályog, agyagos vályog, ill. agyag.
A gyűjtött avarminták átlagos tömege összetevőnként az alábbiak szerint alakult: levél 20,4 g, tű 8,4 g, ág 16,5 g, míg a bomlott rész 95,1 g-ot tesz ki mintapontonként. Ezeket az érékeket hektárra vetítve levélből 2,3 t/ha, tűből 0,9 t/ha, ágból 1,8 t/
ha, bomlott részből pedig 10,6 t/ha fajlagos tömegértékeket kapunk. Az összes avartakaró száraz tömege mintegy 15,5 tonna
hektáronként. Az avarösszetevők megoszlását az 1. ábra szemlélteti.
15%
6%

12%
67%

levél - foliage

tĦ - needles

ág - branches

bomlott - decomposed litter

1. ábra. Az avar összetevők átlagos megoszlása / The average distribution of the litter components
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Az avarminták átlagos pH értéke 5,3, szórása 0,2. A feltalaj pH értékeinek átlagai a 2. ábra szerint alakultak, fentről lefelé
haladva rendre pH 4,4 – 4,3 – 4,3 – 4,4. A maximális pH érték a talajban 4,8 míg az általunk mért legkisebb érték pH 3,9.
A szórás mindegyik talajrétegben 0,2 egység. A kémhatás alapján történő osztályozás szerint így mintaterületeink feltalaja
erősen savanyúnak – savanyúnak mondható. A talaj savanyodásához a csapadékos klíma, ill. az intenzív kilúgozás mellett hozzájárulhatott az esetleges korábbi avarhasználat (alomszedés) is, ugyanis KOTROCZÓ (2009) vizsgálatai szerint a
csökkenő avarbevitel a talaj pH-jának csökkenéséhez vezet.
14,0
12,0
10,0

pH

8,0
6,0

5,3

4,4

4,3

4,3

4,4

avar - litter

0-5

5-10

10-20

20-30

4,0
2,0
0,0
Talajmélység - Soil depth (cm)

2. ábra. Az avar és a talajrétegek átlagos pH értéke a szélső értékekkel / The average pH of the litter and the soil layers

Az avar szerves széntartalmát vizsgálva viszonylag alacsony értékeket kaptunk, az átlag mintegy 40 C%. A legkisebb és legnagyobb széntartalom érték 25– 45%, így a legmagasabb sem éri el az 50%-ot. Fajlagos értéket számítva átlagosan az avar
mintegy 5 tonna szenet tárol hektáronként a mintaterületeinken. Az avar széntartalom értékek szórása 2 tC/ha.
A talaj térfogattömeg értékekre a talaj szerves C-tartalmának t/ha dimenzióban való meghatározásához van szükség.
A mérések során kapott értékeket átlagolva és a váztartalommal redukálva az 1. táblázatban feltüntetett értékeket kaptuk.

1. táblázat. A talaj térfogattömeg értékek átlaga és szórása / The average bulk density of the soil layers with the standard deviation
Mélység Depth (cm)

Átlagos térfogattömeg
Average bulk density
(g/cm3)

Átlagos redukált térfogattömeg
Average bulk density with
reduction
(g/cm3)

0-5

1,0

1,0

0,2

5-10

1,3

1,2

0,2

10-20

1,4

1,3

0,2

20-30

1,5

1,4

0,3

Red. térf. tömeg szórása
Standard deviation
(g/cm3)

A feltalaj egészének az átlagos térfogattömege 1,2 g/cm3. A MARTHA (MAKÓ et al., 2009) adatbázisban a pszeudoglejes és
agyagbemosódásos barna erdőtalajok típusainál – a feltalajra vonatkozóan – 1,4–1,5 g/cm3 térfogattömeg értékek találhatóak.
Az egyes talajrétegek szerves széntartalmát vizsgálva megállapítottuk, hogy átlagosan a feltalaj (0–30 cm) összesen mintegy 46 tonna szenet tárol hektáronként (3. ábra). A feltalaj egészére nézve a legkisebb érték 27 tC/ha, a legnagyobb pedig 86
tC/ha. Az átlagos széntartalom megoszlása az egyes talajrétegekben 16, 9, 13 és 8 tC/ha a felszíntől a mélyebb rétegek felé
haladva, tehát mintegy fele, a felső 10 cm-es rétegben található, a magasabb humusztartalomnak köszönhetően. A szórás
érékek 2–5 tC/ha közötti értéket mutatnak rétegenként. A legkisebb szerves széntartalmat az avartakarónál mértük (3 tC/
ha), a legmagasabbat pedig a 0–5 cm-es talajrétegben, amely 36 tC/ha. Az avartakaró átlagos széntartalmát a feltalajéval
összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy az avarban tárolt szénmennyiség közel 10%-a a feltalaj széntartalmának. Az avar
és a talaj együttes széntartalma átlagosan 51 tC/ha-t tesz ki (30, ill. 96 tC/ha szélsőértékekkel).
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Széntartalom - Soil organic carbon (t C/ha)
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3. ábra. Az avar és a talajrétegek átlagos hektáronkénti széntartalma a szélső értékekkel /
The average organic carbon content of the litter and the soil layers

A kapott eredmények a hazai szakirodalomban eddig fellelhető eredményeknek megfelelően alakultak (BIDLÓ et al. 2000;
2009; HORVÁTH, 2006; SOMOGYI – HORVÁTH, 2006; FÜHRER 2007; FÜHRER – JAGODICS, 2007; JUHÁSZ et al.,
2009). Korábbi vizsgálataink szerint hasonló talajadottságokkal rendelkező (többnyire erodált, pszeudoglejes barna erdőtalajú), erdősítés előtt álló gyepterületek feltalajának átlagos széntartalma 42 tC/ha (25–57 tC/ha szélsőértékekkel)
(JUHÁSZ et al., 2009). További vizsgálatot igényel, hogy a korábbi avarhasználat milyen hatással volt a talajok átlagos széntartalmára. Ezeket a vizsgálatokat az erdőállományok történetének részletes felderítése után tudjuk elvégezni.
Az eredményekből kitűnik, hogy a talajok egyes mintaterületeken belüli változatossága gyakran nagyobb, mint a mintaterületek közötti változatosság.

Következtetések
Eredményeink alapján megállapíthatjuk, hogy az őrségi fenyőelegyes lombos erdőállományok savanyú (zömében
pszeudoglejes) barna erdőtalajában és a rajta megjelenő avarszintben kevesebb a megkötött szén mennyisége, mint a középhegységi mezoﬁ l lomberdők talaj- és avartakarójában. A viszonylag csekélyebb szerves széntartalom a táji klimatikus
adottságok és a korábbi tájhasználat következtében kialakult jelentős erózióval hozható összefüggésbe.

Összefoglalás
Hazánk legnyugatibb szegletében helyezkedik el az Őrség. A tájat a természetföldrajzi adottságoknak, illetve az évszázados
múltra visszatekintő kultúrhatásnak köszönhetően többnyire változó vízellátottságú, pszeudoglejes barna erdőtalajokon
álló, fenyőelegyes lombos erdőállományok borítják. A termőhelyek mai állapotát nagyban befolyásolják a korábbi erdőhasználati módszerek (ún. „kisparaszti szálalás”), illetve a jelentős avarhasználat.
Kutatásunk elsődleges célja – egy nagyobb projekthez kapcsolódóan – az őrségi fenyőelegyes lomberdők talajában és avartakarójában raktározott szén mennyiségének feltárása volt. Felvételeinket 35, korábban különböző használatokkal érintett
erdőrészletben végeztük el. Mintaterületenként öt ismétlésben, a talaj felszínéről avarmintát, illetve a feltalajból (0–30 cm)
0–5, 5–10, 10–20 és 20–30 cm-es rétegenként talajmintát gyűjtöttünk. Az avarmintákat szétválogattuk (levél, tű, ág, bomlott összetevőkre), majd meghatároztuk az összetevők száraz tömegét. Mértük az egyes minták pH-ját (pH H2O), illetve
mintaterületenként 1-1 pontban a széntartalmát, valamint a talajok térfogattömegét és mechanikai összetételét.
Méréseink szerint az avar átlagos mennyisége 15,5 t/ha, ennek 67%-a bomlott avar, 15%-a lombavar, 12%-a tűlevél és 6%-a
ág. Az avar vizes kémhatása 5,3, az avarban tárolt szén mennyisége 5 tC/ha. A talaj átlagos pH értéke a különböző réte-
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gekben 4,3–4,4 közötti, átlagos térfogattömege 1,2 g/cm3, ﬁ zikai talajfélesége többnyire vályog, agyagos vályog, ill. agyag,
helyenként igen magas (40–50, ill. 60–70%) váztartalommal. A talajban tárolt szerves szén átlagos mennyisége 46 tonna
hektáronként. Ennek megoszlása az egyes talajrétegekben 16, 9, 13 és 8 tC/ha a felszíntől a mélyebb rétegek felé haladva,
tehát a széntartalom mintegy fele, a felső 10 cm-es rétegben található, a magasabb humusztartalomnak köszönhetően.
Eredményeink alapján megállapíthatjuk, hogy az őrségi, savanyú (zömében pszeudoglejes) barna erdőtalajokban és a felettük megjelenő avarszintben kevesebb a megkötött szén mennyisége, mint a középhegységi mezoﬁ l lomberdők talaj- és
avartakarójában. A viszonylag csekélyebb szerves széntartalom a táji klimatikus adottságok és a korábbi tájhasználat következtében kialakult jelentős erózióval hozható összefüggésbe.

Köszönetnyilvánítás
Munkánkat az OTKA 79158, a TÁMOP 4.2.2 és a TÁMOP 4.2.1/B. támogatás segítségével végeztük.
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Abstract
Cockchafers are widespread pest species throughout Central Europe. Economically important species comprise the European cockchafer (Melolontha melolontha), the Large cockchafer (Melolontha pectoralis) and the Forest cockchafer
(Melolontha hippocastani).
The European cockchafer is divided into seven tribes in the Carpathian basin. The four Alpine tribes have a four years life
cycle while three lowland tribes complete their life cycle in three years and inhabit lowland areas of Hungary.
In the present work we have investigated the genetic differences among the three species and the three lowland tribes.
We compared a 1188 bp fragment of the cytochrome oxidase (COI) gene of the mitochondrial DNA (mtDNA) from 76 M.
melolontha, 14 M. hippocastani and 13 M. pectoralis individuals from Hungary and Austria. A sequence divergence of 12,3%
was found between M. melolontha and M. hippocastani, 13,0% between M. hippocastani and M. pectoralis and 5,1% between M. melolontha and M. pectoralis. 0,5% difference was found within M. melolontha populations. No subdivision into
lineages representing the three tribes was found.
Keywords: Cockchafer, Melolontha melolontha, M. hippocastani, M. pectoralis, pectoralis, DNA, mtDNA, COI, genetic
Kulcsszavak: cserebogarak, májusi cserebogár, erdei cserebogár, hosszúszőrű cserebogár, Melolontha melolontha, M. hippocastani, M. pectoralis, mtDNS, COI, populációgenetika

Bevezetés
A cserebogarak erdészeti vonatkozásban a legjelentősebb kártevők közé tartoznak. Magyarországon három fajuk fordul
elő: az erdei cserebogár (Melolontha hippocastani) a májusi cserebogár (Melolontha melolontha) és a hosszúszőrű májusi
cserebogár (Melolontha pectoralis).
E rovarok kártétele kettős: a rajzó bogarak lombrágásából, valamint a pajorok táplálkozása nyomán bekövetkező csemetepusztulásból áll. A lombrágás főként tölgyeken jelentős, de megﬁgyelhető bükkön, nyárakon, füzeken, szelídgesztenyén,
gyertyánon is. Különösen akkor okoznak érzékeny károkat, amikor a bomló rügyeket, illetve a még ki nem fejlődött leveleket
rágják (CSÓKA, 2006).
A Kárpát-medencében 7 cserebogártörzs különböztethető meg (SZELÉNYI, 1952). Az I., II., III. és IV. törzs 4 éves fejlődésű
és a Kárpátokban fordul elő. A mai Magyarországon a 3 éves fejlődésű V., VI. és VII. törzs található meg (TÓTH, 1999).
Munkánk célja a három cserebogár-faj, illetve a májusi cserebogár Magyarországon előforduló három törzse közt fennálló
rokonsági kapcsolatok genetikai módszerekkel történő összehasonlítása volt.

Vizsgálati anyag és módszer
A vizsgálatok során 76 M. melolontha, 14 M. hippocastani és 13 M. pectoralis került elemzésre. A minták Közép-Európa
különböző pontjairól származnak (1. és 2. ábra), így a törzsek és fajok összehasonlítása mellett a földrajzi különbségek felderítése is lehetővé vált. Az elemzésnél külcsoportként keleti cserebogár (Anoxia orientalis) adatait használtuk fel.
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1. ábra. Vizsgált egyedek származási helye Magyarországon / Locations of Individuals analized from Hungary

2. ábra. Származási helyek Közép-Európában / Locations in Central Europe

Az összehasonlítást a rovarok mitokondriális DNS-ének (mtDNS) citokróm-oxidáz gént kódoló első szakaszán (COI) végeztük. A mtDNS-t polimeráz–láncreakcióval (PCR) sokszoroztuk meg, majd a szekvenálás után ClustalX (THOMSON et
al., 1997) programmal egyenlítettük ki. A statisztikai elemzést és a törzsfák rajzolását MEGA 4.1 (KUMAR et al., 2008)
programmal készítettük.

Vizsgálati eredmények
Fajon belüli változatosság
Melolontha melolontha
A vizsgált 76 egyed között 1188 bázispárból 30bp eltérést találtunk. Ez alapján 26 haplotípust állítottunk fel. Az első (HT-1)
haplotípusba soroltuk a leggyakoribb DNS sorrendet (46 egyed, az egyedek 60,5%-a). A HT-2-be 4 kecskeméti egyedet soroltunk, melyek egy bázispárban tértek el az elsőtől. Ezen kívül minden haplotípust csak 1-1 példány képviselt. A haplotípusok
közti változatosságot a Nei–féle genetikai távolsággal számoltuk. Ennek legnagyobb értéke is csak 0,5%. A különbségek kivétel nélkül a triplet harmadik helyén találhatók, így az aminosav-sorrend azonos.
Az adatokat vizsgálva megﬁgyelhető, hogy sem a törzsek, sem az azonos helyről származó egyedek nem alkotnak külön
haplotípust (1. táblázat). A földrajzi változatosság jelentős, ám elterjedési területhez köthető mintázatot nem sikerült találnunk.
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1. táblázat. M. melolontha haplotípusaiba tartozó egyedek darabszáma a törzsek és a származási hely viszonylatában /
Number of individuals in M. melolontha haplotypes from several locations and tribes

Melolontha hippocastani
A vizsgált 14 egyed között összesen 14bp eltérés mutatkozott. Ez alapján 8 haplotípust tudtunk elkülöníteni. Az első
haplotípusban 4 egyed található, a többi haplotípust csak egy-egy egyed képviseli. Az összes különbség a bázispár harmadik
helyén található, így az aminosav-sorrendben eltérés nem mutatkozik. A haplotípusok között a Nei-féle genetikai távolság
legnagyobb értéke 0,3%.
Melolontha pectoralis
A 13 vizsgált egyed bázissorendjében 13bp eltérést találtunk, ez alapján 9 haplotípust különítettünk el. Az első haplotípusba
4 felsőtárkányi egyed került. Egy különbség a triplet 2. helyén található, így a 6., 7. és 8. haplotípusnál az aminosav-sorrend
is különbözik. A Nei-féle genetikai távolság 0,4%.
Fajok közti változatosság
A három Melolontha faj mind a DNS-szekvenciát, mind az aminosav-sorrendet tekintve jól elkülönül. A vizsgált 1188 bázispár közül a M. melolontha és a M. hippocastani között 146 helyen találtunk eltérést, ami 12,3%-nyi különbséget jelent.
Ezek közül 23 a triplet első, 5 a második és 118 a harmadik helyén volt kimutatható. Az aminosav-sorrendben mindez 10
eltérést eredményezett, ami a vizsgált aminosavak 2,5%-a. A M. hippocastani és a M. pectoralis között 155 eltérés volt,
amely a vizsgált hossz 13%-a. A különbségek eloszlása: 22 a triplet első, 4 a második és 129 a harmadik pozícióban található.
Mindez az aminosav-sorrendben szintén 10 aminosav, azaz 2,5% eltérést eredményezett. A különbség a M. melolontha és a
M. pectoralis között a legkisebb. Itt mindössze 60bp különbség mutatkozott, amely a vizsgált szakasz 5,1%-a. Itt 5 különbség
a triplet első helyén, 1 a másodikon, 54 pedig a harmadik helyen volt. Ez 4 aminosavnyi különbség, ami az aminosavak 1%-a.

Következtetések
Az elemzett mintákból egyértelműen megállapítottuk, hogy a Melolontha melolontha, a M. pectoralis és a M. hippocastani
jól elkülönülő fajt alkotnak (3. ábra).
A M. melolontha három törzsének összehasonlítása során kiderült, hogy a törzseket genetikai különbségek alapján nem
lehet elkülöníteni. Ebből az a következtetés vonható le, hogy a májusi cserebogár hazánkban élő példányai valószínűleg
nem minden esetben 3 éves fejlődésűek. Ha minden egyed 3 év alatt fejlődne ki, a törzsek között genetikailag is különbséget
lehetne tenni. Ha csak a populáció 1-2%-a 2 vagy 4 év alatt fejlődik – például az eltérő környezeti hatások eredményeként –
már létrejön akkora génáramlás, amely ezt a különbséget eltünteti.
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3. ábra. Melolontha fajok és haplotípusok ﬁ logenetikai fája / Phylogenetic tree of Melolontha species and haplotypes
(NJ, DNA, Kimura 2, bootstrap 5000)

Összefoglalás
A cserebogarak erdészeti vonatkozásban a legjelentősebb kártevők közé tartoznak. Legfontosabb fajaik a májusi cserebogár (Melolontha melolontha) az erdei cserebogár (M. hippocastani) és a hosszúszőrű májusi cserebogár (Melolontha
pectoralis).
Munkám célja e három faj, illetve a májusi cserebogár Magyarországon előforduló három törzse közt fennálló rokonsági
kapcsolatok genetikai módszerekkel való feltárása volt. A vizsgálatok során 76 M. melolontha, 14 M. hippocastani és 13 M.
pectoralis egyed került összehasonlításra. A minták Közép-Európa különböző pontjairól származnak, így a törzsek és fajok
összehasonlítása mellett a földrajzi különbségek felderítése is lehetővé vált.
A vizsgálatot a rovarok mitochondrialis DNS-ének (mtDNS) citokróm oxidáz gént kódoló szakaszán (COI) végezetük.
Az 1188bp hosszú DNS-szakaszon 12,3% különbséget találtunk a M. melolontha és M. hippocastani között; 13,0%-ot a M.
hippocastani és M. pectoralis között és 5,1%-ot a M. melolontha és M. pectoralis között. A M. melolontha fajon belüli változatossága csak 0,5% volt (Tamura-Nei). A különböző törzseket jelenlegi módszereinkkel genetikai különbségek alapján nem
lehet elkülöníteni. A földrajzi változatosság nagy, ám mintázatot itt sem sikerült találnunk.
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Abstract
Effects of disturbance and litter removal on appearance of mosses in Sopron Hills
In our experiment we selected 13 parcels in Hidegvízvölgy forest reservation (West–Hungary, Sopron Hills) for the sake of
measuring the dinamic of moss covering. We subdivided the parcels for 4 square („without litter+disturbanced” ,„without
litter”,„control” and „double litter”). After two years we detected moss appearance in 5 parcel from 13 parcels. The following
mosses appeared in the ,„without litter” squares (in parentheses the total value of covering): Fissidens taxifolius HEDW. (15
cm2), Pohlia nutans (HEDW.) LINDB. (17 cm2), Hypnum cupressiforme HEDW. (5 cm2), Bryum capillare HEDW. (6 cm2),
Atrichum undulatum (HEDW.) P.BEAUV. (2 cm2); and in „without litter+disturbanced”: Bryum capillare HEDW. (1 cm2),
Fissidens taxifolius HEDW. (earlier sample is vanished). In the beginning the moss covering was larger in the „without
litter+disturbanced” squares and smaller in, „without litter” squares. At present the values of moss covering is smaller in
the „without litter+disturbanced” square and larger in ,„without litter” squares.
Keywords: experiment, disturbance, bryophytes, forest litter, dynamics, covering, soil surface parameters
Kulcsszavak: kísérlet, bolygatás, mohák, avar, dinamika, borítás, feltalaj paraméterek

Bevezetés
Elvégzett kísérletünkben a következő kérdésekre keressük a választ: (1) Az avar, mint limitáló tényező, milyen mértékben
befolyásolja a talajlakó mohák megjelenését erdőállományokban? (2) A bolygatás befolyásolja-e a mohák megjelenését, ha
igen milyen mértékben? (3) Hogyan változik a mohaborítás időbeli dinamikája? (4) Milyen eltérés mutatkozik a különböző módon kezelt kvadrátok mohaborításában és fajösszetételében? (5) Van-e összefüggés a talajlakó mohák megjelenése
és a talajfelszín talajparaméterei között? (6) Hogyan viszonyul egymáshoz a talajfelszíni és a diaspórabank fajösszetétel?
A kísérlet lefolyása és az adatok feldolgozottsága alapján az első négy kérdésre próbálunk meg választ adni. Jelen dolgozat a
kísérlet kezdeti eredményeit ismerteti.
A témával foglalkozó nemzetközi irodalom viszonylag nagyszámú (AUDE – EJRNÆS, 2005; CANERS et al., 2009; CHYTRY
et al., 2001; COBB et al., 2001; FENTON – FREGO, 2005; FENTON et al., 2003; FREGO, 1996; HASSE – DANIËLS, 2006;
HERBEN – WAGNEROVÁ, 2004; JONSSON, 1993; JONSSON – ESSEEN, 1998; KIMMERER – YOUNG, 1996; LLORET,
1994; PECK, 2006; RINCON – GRIME, 1989; RYDGREN et al., 2001; RYDGREN et al., 2004; STARTSEV et al., 2008),
ugyanakkor hazánkban hasonló kísérletet – a szerzők tudomása szerint – nem végeztek.
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Vizsgálati anyag és módszer
A Hidegvízvölgy–erdőrezervátum ÉNy–i felének pufferzónájában – az „ERDŐ h+á+l+ó” terepen is megjelölt pontjai mentén
– 2009 áprilisában közel 1 hektáros területen 13 parcellát jelöltünk ki (1. ábra) a mohaborítás–változás nyomonkövetése
céljából. A parcellák kijelölésénél törekedtünk arra, hogy homogén termőhelyi és klimatikus adottságokkal rendelkező élőhelyet válasszunk. A 2×2 m–es parcellákat további 4 (1×1 m–es) kvadrátra osztottuk fel (2. és 3. ábra). Az „avar nélküli” (1)
kvadrát felületén található avart elhordtuk, ezáltal csupasz talajfelszín jött létre. Az „avar nélküli+bolygatott” kvadráton
található avar mennyiségét a „dupla avar” négyzetre helyeztük át, majd ezután az „avar nélküli+bolygatott” kvadrátot kézi
ásó segítségével (egy alkalommal) felástuk. Ezáltal felszínre kerültek a mélyebben fekvő talajrétegek. A „kontroll” kvadrátot változatlanul hagytuk. A „dupla avar” négyzettel a fent említett avar-ráhordáson kívül más kezelést nem végeztünk.
Az „avar nélküli” és a „avar nélküli+bolygatott” kvadrátok avarmentesítését átlagosan 4 havonta végeztük kézi erővel. A 13
parcella négy sarkából talajmintát gyűjtöttünk 0–5 és 5–10 cm mélységből. Az összesen 104 talajmintának laboratóriumi
vizsgálatok alapján (BELLÉR, 2001) meghatároztuk a fő paramétereit (1. táblázat), valamint talajmintákból sikeres moha
diaspórabank inkubálást végeztünk az Egyetemi Botanikus Kert üvegházában 2009.10.15. – 2010.04.26. közötti időszakban. Az alapadatok már rendelkezésre állnak, jelen dolgozatban ezek még nem kerültek feldolgozásra. A kvadrátokon megjelent mohákból mintát gyűjtöttünk azonosítás céljából. A minták azonosítása fénymikroszkóp és határozókönyv (SMITH,
2004) segítségével történt.

1. ábra. A parcellák kijelölése a területen (térkép: KIRÁLY, 2006) /
Selecting of parcells in the investigated area (map: KIRÁLY, 2006)

AVAR
NÉLKÜLI

AVAR
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KONTROLL

DUPLA
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2. ábra. A parcella felosztása kvadrátokra / Subdivision of parcell for squares
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3. ábra. A kvadrátokra osztott blokk képe 2010. novemberében ((1)”avar nélküli” (2) „avar nélküli+bolygatott” (3) „kontroll” (4) „dupla avar”)) /
The picture ofone parcell in 2010 November ((1),„without litter” (2)„without litter+disturbanced” (3)„control” and (4)„double litter”)

Vizsgálati eredmények
A kutatási módszertan tesztelésére 2008 őszén 10 db ún. tesztkvadrátot (a fentiekben leírtak alapján) állítottunk fel a Soproni-hegységben a 90-es években zajlott Asztalfő-projekt gyűjtési pontjai mentén, melyek egy K–Ny–i irányú egyenes mentén kerültek kijelölésre kilométerenként, különböző típusú erdőállományokban. A pontok rendszeres ellenőrzése különösen
kettő – telepített lucos állományokban felállított – parcellánál mondható sikeresnek, melyeken 2009 tavaszán kisebb csíra–
mohanövénykéket sikerült regisztrálnunk. A későbbiek folyamán ezeken a parcellákon növekvő mohaborítást mutattunk ki.
1. táblázat. A parcellák négy sarkából, 0 – 5 és 5 – 10 cm mélységből gyűjtött feltalaj minták fontosabb talajvizsgálati paraméterei /
Analysis examination of the surface soil (from corners of parcells, 0 – 5 and 5 – 10 depth)
Parcella jelölés
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Talaj mélység
(cm)

pH (H2O)

pH (KCl)

y1

y2

Mechanikai összetétel

1

0-5

5

4,2

23,07

1,60

9

28

43

20

1

5-10

4,3

3,5

24,71

15,31

15

26

39

20

2

0-5

4,9

4,2

25,93

2,11

15
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43

22

2
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3,8

19,31
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13

24
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24

3

0-5

4,8

4,1

23,00

1,77

15
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20

3
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4,6

3,7
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17

24

43
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4

0-5

4,3

3,6

28,47
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24

41

22

4

5-10

4,9

4,5

18,24

2,5

13

24

37

26

5

0-5

5,1

4,3

15,87
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27

5
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3,6
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11

22
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25

6

0-5

4,6

3,8

27,12

5,34

11

20

44

25

6

5-10

4,2

3,5

23,39

5,63
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43

22

7

0-5

4,5

4
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1,92
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22
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33

7
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4,5
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9
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8
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4,4
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15

8

5-10
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9
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43

22

9
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26
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0-5

4,7
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11
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19
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5-10
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3,6
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17

24
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19

11

0-5

4,9
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18,52

1,54

13

28

40

19
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Durva
homok %

11
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4,8

3,9

14,35

3,14
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37

12

0-5

4,9

4,3

21,04

1,75

13

22

49

16

12

5-10

4,3

3,5

17,58

2,05

7

20
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22

13

0-5
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11
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41
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7
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Az előzetesen tesztelt vizsgálati módszert megfelelőnek ítélve, azonos méretű parcellákat alakítottunk a Hidegvízvölgy–
erdőrezervátum ÉK–i pufferzónájában 2009 áprilisában. Az első kisebb moha protonémák és csíranövények 2010 márciusában voltak először megﬁgyelhetőek az „avar nélküli+bolygatott” kvadrátokban, 2010 júniusára 13 közül 3 parcella bolygatott kvadrátjain 1–1, kb. 1 cm2 nagyságú mohaborításokat (Pohlia nutans (HEDW.) LINDB.) felvételeztünk. A parcellák
kialakításának időpontjától eltelt kb. másfél év után 13-ból csak 3 blokkon észleltünk mohamegjelenést (további 5 parcella
vadtúrás áldozatává vált). Az „avar nélküli” kvadrátokon a következő mohataxonok jelentek meg (zárójelben borítási értékek összesen, az 2010.11.04-én végzett felmérés szerint): Fissidens taxifolius HEDW. (12 cm2), Pohlia nutans (HEDW.)
LINDB. (8 cm2), Hypnum cupressiforme HEDW. (7 cm2), Bryum capillare HEDW. (3 cm2), Atrichum undulatum (HEDW.)
P.BEAUV. (2 cm2); „avar nélküli+bolygatott” kvadrátokban pedig: Bryum capillare HEDW. (2 cm2), Fissidens taxifolius
HEDW. (2 cm2).
A 2011.03.23-án végzett legfrissebb felmérés alapján a 13 parcella közül már további kettőn, összesen öt parcella kvadrátjain ﬁgyeltünk meg újabb hajtásokat és protonémákat. Az „avar nélküli” kvadrátokon a fajok borítási értékei a következőképpen alakultak (zárójelben borítási értékek összesen): Fissidens taxifolius HEDW. (15 cm2), Pohlia nutans (HEDW.)
LINDB. (17 cm2), Hypnum cupressiforme HEDW. (5 cm2), Bryum capillare HEDW. (6 cm2), Atrichum undulatum (HEDW.)
P.BEAUV. (2 cm2); „avar nélküli+bolygatott” kvadrátokban pedig: Bryum capillare HEDW. (1 cm2), Fissidens taxifolius
HEDW. (eltűnt). A folyamatosan avarral borított „kontroll” és „dupla avar” kvadrátokon nem észleltünk moha–megjelenést a kutatási időszakban. A fent felsorolt mohafajok kivétel nélkül erdei ökosztisztémák gyakori (gyakran tömegesen
megjelenő) fajai. Az előzetes munkák részeként elvégeztük a Hidegvízvölgy–erdőrezervátum mohaﬂórájának felmérését.
Ez alapján megállapítható, hogy az említett fajok mindegyike kimutatható a rezervátum területén.
A begyűjtött talajminták laboratóriumi vizsgálati eredményei (1. táblázat), azt mutatták, hogy nem volt jelentős különbség
a területek között. A talajok vizes kémhatása 4,2 és 5,2 között volt, ami erősen savanyú – savanyú kémhatásra utal. Ennek
oka a Soproni-hegységre jellemző savanyú alapkőzetben, a csapadék mennyiségében és az erdő állomány savanyító hatására vezethető vissza. A vizes kémhatásnak megfelelően alakultak a kálium-kloridos kémhatás és a hidrolitos (y1), illetve a
kicserélődési (y2) acciditás értékei is. A hidrolitos acciditás az összes vizsgált mintában nagy volt, átlagosan meghaladta
a 20-at. A kicserélődési acciditás értéke általában nem volt jelentős. A szemcseösszetételi vizsgálatok alapján a talajokban
a leiszapolható részek mennyisége átlagosan 35 % körüli volt, ami homokos vályog – vályog talajra utal. Mindkét ﬁzikai féleség kedvező a növényzet számára, mivel megfelelő víztartó és szolgáltató képességgel rendelkeznek. Vizsgálataink során
elemezni kívánjuk a talaj tápelem tartalmát, illetve keressük az összefüggést az egyes talajparaméterek és a mohaborítottság között.

4. ábra. A mohaborítás időbeli dinamikája 2009. augusztus – 2011. március között az „avar nélküli+bolygatott” és „avar nélküli” kvadrátokon /
Dynamics of moss covers on „without litter+disturbanced” and „without litter” squares between 2009 Aug – 2011 Nov.
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Vizsgálati eredmények értékelése, megvitatása, következtetések
Az aktuális eredmények birtokában megállapítható, hogy kutatási területen kijelölt parcellákon közel egy évnek kellett
eltelnie ahhoz, hogy avarmentesített felszíneken mohafajok jelenjenek meg. Az „avar nélküli+bolygatott” kvadrátokon a
mohaspórák csírázása kezdetben sikeresebb volt az „avar nélküli” (bolygatatlan) kvadrátokénál, de a későbbiek folyamán
„avar nélküli” kvadrátokon ugrásszerűen növekedett a mohaborítás az „avar nélküli+bolygatott” kvadrátokéhoz képest,
ahol a borítási értékek lassú csökkenése tapasztalható (4. ábra). Ez a borítási érték csökkenése – megﬁgyeléseim alapján
– elsősorban a csepperózió hatására vezethető vissza. A fajok megjelenési sorrendjét tekintve a Pohlia nutans (HEDW.)
LINDB. már az első észleléseknél jelen volt, a többi fent felsorolt faj azonosítható példányai mintegy fél év múlva voltak
kimutathatóak. A fenti eredmények alapján igazolható, hogy erdei lombos állományokban a mohák megjelenésének legfőbb
limitáló tényezője a talajfelszínt fedő avarréteg.

Összefoglalás
A Hidegvízvölgy–erdőrezervátum ÉNy–i felének pufferzónájában 2009 áprilisában közel 1 hektáros területen 13 parcellát
jelöltünk ki a mohaborítás–változás nyomonkövetése céljából. A 2×2 m–es parcellát további 4 (1×1 m–es) kvadrátra osztottuk fel. A parcellák kialakításának időpontjától eltelt kb. két év után 13-ból 5 parcellán észleltünk mohamegjelenést
(további 5 parcella vadtúrás áldozatává vált). A folyamatosan avarral borított „kontroll” és „dupla avar” kvadrátokon nem
észleltünk moha-megjelenést a kutatási időszakban. Az „avar nélküli+bolygatott” kvadrátokon a mohaspórák csírázása
kezdetben sikeresebb volt az „avar nélküli” (bolygatatlan) kvadrátokénál, de a későbbiek folyamán „avar nélküli” kvadrátokon ugrásszerűen növekedett a mohaborítás az „avar nélküli+bolygatott” kvadrátokéhoz képest, ahol a borítási értékek
lassú csökkenése tapasztalható.
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Abstract
This paper present a review on host plant range of the plane leaf-miner (Phyllonorycter platani STGR. 1870). The species
had become invasive in the 19th century in Europe. The analysis of the host-plant range may help to indentify the native
area of this ﬁtophagous insect. The plane leaf-miner is a specialist, it’s food plants are restricted to one genus (Platanus)
and host shifts are very rare in the genus Phyllonorycter. In the literature four host-plants have been recorded for this moth
species: Platanus orientalis L., P. occidentalis L., Platanus × hispanica MUENCHH., and P. racemosa NUTT. The most favourite host-plant is Platanus orientalis, and P. × hispanica. We hipothesize, that Platanus orientalis is the major host and
Phyllonorycter patani is native to the native distribution area of P. orientalis. Some small host shifts were recorded both in
Europe and since its discovery in America as well.
Keywords: Phyllonorycter platani STGR. 1870, host plant, invasion, pest, Europe

Bevezetés
A XX. század folyamán több levélaknázó életmódot folytató lepkefaj vált Európában invázióssá a Lithocolletinae alcsaládból, ezek közül az egyik jelentősebb faj a platánlevél-sátorosmoly (Phyllonorycter platani STAUDINGER 1870) (ŠEFROVÁ,
2003). Inváziójának története Európában jól dokumentált, kezdetét a XIX. század második felére teszik (1. ábra) (ŠEFROVÁ
2003, 2001). Magyarországon 1918-ban ﬁgyelték meg először, de már ekkor is stabil populációval rendelkezett (KADOCSA,
1922). Ezen kívül a platánlevél-sátorosmolyt leírták Észak-Amerikából (HEINRICH, 1920), ahol több platán faj is megtalálható (FENG et al., 2005; LOZADA GARCÍA, 2007).
A platánlevél-sátorosmoly monofág faj, és a Phyllanorycter nemzetségen belül ritkák a tápnövény váltások, akkor is csak
az eredeti tápnövény közeli rokonsági körén belül történik (LOPEZ-VAAMONDE et al. 2006). A specializációt csak növeli,
hogy aknázó rovar lévén a tápnövény "belső-élősködője" (internal feeders), ezért meglehetősen kiﬁ nomult interakció van a
gazdanövény és herbivor rovar között.
Az inváziós platánlevél-sátorosmoly populáció genetikai vizsgálata során célunk a molylepke terjedési útvonalának tisztázása genetikai mintázatának segítségével. Mivel a faj megtalálható Észak-Amerikában és Európában is, ezért felmerül
a kérdés, hogy hol őshonos a faj és honnan terjedt szét? Európából hurcolták be Észak-Amerikába, vagy pedig Észak-Amerikából került át Európába? A nagyfokú táplálék specializáció miatt a gazdanövény preferencia alkalmas a kérdés megválaszolására, ugyanis amelyik fajt (fajokat) a leggyakrabban kolonizálja, azokhoz alkalmazkodott a legjobban, azokkal áll
legrégebb óta kapcsolatban.
A tápnövények kérdése azért is érdekes, mert Észak-, és Közép-Amerika területén több platán faj fordul elő, míg Európában
mindössze csak egy faj őshonos (LOZADA GARCÍA, 2007; FENG et al., 2005)
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Módszer
A gazdanövény választás kapcsán feldolgoztunk 53 olyan cikket (terjedelmi korlátok miatt az irodalom jegyzékbe ezek nem
kerültek bele, kérésre a szerzőtől beszerezhetőek), melyek közvetlenül nyert információt tartalmaznak a platánlevél-sátorosmoly tápnövényére, ily módon 70, a tápnövényre vonatkozó adatot nyertünk ki, ebből 55 faj szintű közlés 15 pedig csak
nemzetséget jelöl. A továbbiakban ebből az 55 fajszintű hivatkozásból számoltunk fajonkénti hivatkozási gyakoriságot.

1. ábra: A platánlevél-aknázómoly inváziója Európában (SEFROVA 2001 után módosítva)(Jelmagyarázat: 1: platánlevél-aknázómoly terjeszkedése 1900-as évekig, 2: terjeszkedése 1990-es évekig, 3: Pltanus spp. természetes areája Európában (Feng et al. 2005 után), 4: ahonnan még
nem mutatták ki a platánlevél-sátorosmolyt, 5: igazolt jelenlét / 1. Figure: The plane leaf-miner invasion in Europe (based on SEFROVA 2001)
(Legend: 1: plane leaf-miner invasion until the 1900, 2: invasion until the end of the 90th, 3: native area of Platanus spp. in Europe (based on Feng
et al. 2005), 4. plane leaf-miner has not detected, 3: presence)

Eredmények
A platánlevél-sátorosmoly monofág faj, gazdanövényei a platán (Platanus) nemzettségből kerülnek ki, eddig Platanus
orientalis L., P. occidentalis L., Platanus × hispanica MUENCHH., valamint P. racemosa NUTT. taxonokról mutatták ki
(LEES, 2010).
A platánok Európa egyik legjelentősebb dísz, illetve sor fái - Párizsban az ültetett fák 40%-át képezik, Londonban pedig
jóval e fölött van az arányuk (BESNARD et al. 2002) – ezért is okoz különös gondot platánlevél-sátorosmoly támadásának
következtében a fák esztétikai károsodása és korai lombvesztése.
A Platanus orientalis L. Kelet-Európa mediterrán régiójában, Törökországban (Feng et al. 2005), valamint Közép-Ázsiában
egészen Kasmírig honos, azonban elterjedési területét pontosan megadni lehetetlen, mivel az ókortól ültetik (SANTAMOUR
– JACKOT MCARDLE, 1986). A platánlevél-sátorosmollyal foglalkozó szakirodalomban leggyakrabban (42%) ezt a fajt említik tápnövényeként (2. ábra). Gyakorlatilag eme tápnövény természetes areáját tartják a platánlevél-sátorosmoly potenciális természetes elterjedési területének (ŠEFROVÁ 2001, 2003). (1. ábra)
A P. occidentalis L. Észak-Amerika keleti felében (FENG et al., 2005) őshonos, ugyanakkor Európában széles körben ültetik. A platánlevél-sátorosmoly tápnövényeire vonatkozó hivatkozások mindössze 16%-a jelöli meg tápnövényként (2. ábra).
A P. racemosa Nutt. Észak-Amerika nyugati felében őshonos (FENG et al., 2005). Kizárólag Észak-Amerikából említik a
platánlevél-sátorosmoly tápnövényeként - Európai adata nincsen. A tápnövények közül a platánlevél-sátorosmollyal foglalkozó szerzők ezt a fajt jelölik meg legkevesebbszer gazdanövényként (7%) (HEINRICH, 1920; KOEHLER – CAMPBELL,
1968; BURKE, 1933; GATES et al., 2002). Bár ezen alacsony érték összefügg azzal is, hogy molyunk Észak-amerikai elterjedése még nem kikutatott, mindenesetre valószínűsíthető, hogy ezt a fajt kolonizálta legkésőbb.
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2. ábra: A platánlevél-sátorosmoly tápnövény választásának gyakoriság megoszlása különböző platán taxonok (Platanus spp.) esetén / Host
preference of plane leaf-miner on various plane taxons (Platanus spp.)

P. orientalis és P. occidentalis között Amerika felfedezését követően megszűnt a földrajzi izoláció, és Európa, ill. ÉszakAmerika több pontján képeztek hibrideket, és meglehetősen változatos átmeneti alakjaik jöttek létre (BESNARD et al.,
2002). Az első hibrideket herbáriumi anyagok alapján az 1670-es évekből azonosították az Oxford Botanic Garden-ből
(SANTAMOUR – JACKOT MCARDLE, 1986; BESNARD et al., 2002). A tápnövények közül, az egyik szülőfaj (P. orientalis)
után a leggyakrabban említett tápnövény (35%, 2. ábra). Valószínűleg magasabb hivatkozási aránnyal szerepelhetne, ha a
XX. század eleji szerzők egységesen elfogadták volna e taxon létjogosultságát. Számos kertészeti fajtája létezik, melyek különböző rezisztenciával rendelkeznek adott károsítóval szemben (SANTAMOUR – JACKOT MCARDLe, 1986).
Kimutatták, hogy a különböző platán taxonoknak (Platanus spp.) eltérő a platánlevél-sátorosmoly fertőzöttsége. Izraelben
például összehasonlító vizsgálatokat végeztek három platán fajon, és megállapították, hogy a Platanus × hispanica fertőzöttsége négyszerese a P. orientalis fertőzöttségének, míg a P. occidentalis fertőzöttsége jóval alacsonyabb volt a két fajhoz
képest (HALPERIN, 1990).

Összegzés
A platánlevél-sátorosmoly tápnövény preferenciája kapcsán kielemeztünk 53 cikket, hogy választ kapjunk arra, hogy mely
területen őshonos. Az irodalmi adatok megbízhatóságát illetően kritikával kell élni, például a faj ismeret, vagy egy-egy terület kikutatottsága kapcsán.
Mivel a platánlevél-sátorosmoly szoros kapcsolatban áll gazda növényével, a legjobban preferált fajhoz tudott legjobban
alkalmazkodni, valószínűleg ezt hosszabb ideje is kolonizálta. A platánlevél-sátorosmolyt eddig összesen 4 platán taxonról
írták le (Platanus orientalis L., P. occidentalis L., Platanus × hispanica Muenchh., valamint P. racemosa Nutt.). Elemzésünk
szerint a platánlevél-aknázómoly az Európában őshonos keleti platánon (Platanus orientalis) fordul elő leggyakrabban,
illetve ehhez kémiai, és ﬁziológiai tulajdonságaiban is leginkább hasonló (RIESEBERG – SOLTIS, 1987) juharlevelű platánon (P. × hispanica). Feltételezhetően molyunk a P. orientalis platánfajon őshonos – így természetes elterjedési területe
ezzel a tápnövénnyel esik egybe. A hibrid taxon (P. × hispanica) széleskörű kertészeti alkalmazását követően, erre, az eredeti tápnövényhez legközelebbi rokonsági viszonyban álló tápnövényre váltott.
A tápnövény preferencia ismerete lényeges, mivel új területre kerülve a monofág fajok is képesek bizonyos fokú gazdanövényváltásra a tápnövény szűk rokonsági körén belül (LOPEZ-VAAMONDE, 2004). Ez Észak-Amerikában be is következett, amikor is P. racemosa-ról mutatták ki. Valószínűsíthető, hogy Észak-, illetve Közép-Amerikában található további
platán fajok szintén megfelelő tápnövényként szolgálnak számára.

Köszönetnyilvánítás
Kutatásainkat a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KONV-2010-0006 projekt támogatta.
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ÚJ ADATOK SOPRON ÉS KÖRNYÉKÉNEK
HERPETOFAUNÁJÁHOZ
VELEKEI BALÁZS
NYME, EMK, Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet, Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
e-mail: velekei@baja.hu

Abstract
The herpetofauna of the surroundings of Sopron was started to be investigated already in the XIX. century, but these investigations were focused only on the Lake Fertő. Datas from the Soproni Hills and Szárhalmi Hills themselves were given
only by MARIÁN and TRASER (1978), however. The most important herpetological survey of our age, the Herpetological
atlas of Hungary (PUKY et al, 2005) also does not show a lot of datas from that area. During my investigations I could ﬁnd
14 amphibian taxon from the 18 that live in Hungary. Some of them are very frequent in the region, these are the following:
common toad, agile frog and the edible frog. In the same time there are very sensitive species as well, for example the yellowbellied toad and the common frog. In six cases of the shown 14 species I could give new informations to the herpetofaunistical mapping of Hungary. With the help of these datas the six species can be signed in new 10 × 10 km UTM squares in the
country. I think the most important datas are the new habitats of the yellow-bellied toad and the smooth newt.
I found 7 reptile species in the region from the 16 that live in the country. From among these seven species I could show new
datas in the case of ﬁve species (pond terrapin, sand lizard, aesculapian snake, smooth snake and grass snake), using these
datas the distribution of these species can be modiﬁed, and new „spots” can be put to the 10 × 10 km UTM mapping of the
reptiles of Hungary. In my oppinion the new datas of the pond terrapin, the aesculapian snake and the smooth snake are the
most important.
Keywords: Amphibians, reptiles, herpetofaunistical mapping, Sopron Mountains, Hungary

Bevezetés
Sopron tágabb környezetének herpetofaunáját ugyan már a XIX. század végén is nagyító alá vették, azonban ezek a vizsgálatok szinte kizárólag a Fertő-tóra és környezetére irányultak. Ugyanakkor a Soproni-hegységben és közvetlen környezetében (beleértve a Szárhalmi-dombságot) végzett kutatásokról csupán MARIÁN és TRASER (1978) számol be részletesen.
A Fertő-Hanság Nemzeti Park és környékének herpetofaunája címmel megjelent tanulmányban (GUBÁNYI et al, 2002) a
Soproni-hegységre vonatkozó adatok is jórészt ebből a kutatásból származnak. Napjaink herpetológiai faunisztikai alapműve, a Magyarország herpetológiai atlasza (Puky et al, 2005) sem ad elég adatot erről a területről.
Éppen ezért 1999 óta alkalomszerűen, illetve 2008 óta folyamatosan végzett kutatásaimmal is főleg a Soproni-hegységre,
a Fertőmelléki-dombsorra és értelemszerűen a kettő között húzódó keskeny lapályra helyeztem a hangsúlyt. Igyekeztem
az 1978-as munkát és a herpetológiai atlaszt alapul véve a korábban is megtalált fajok jelenlétét kimutatni, és ezekhez friss
adatokat szolgáltatni, illetve új, eddig ezen a vidéken nem ismert fajokat is feljegyezni. Munkám eredeti célkitűzése az, hogy
a herpetológiai atlasz adataihoz hozzátéve pontosítsak rajta illetve esetleges hibáit korrigáljam.
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A vizsgált terület
Kutatásomat a Sopron környékén található élőhelyeken végeztem, különös tekintettel a Soproni-hegységre és Szárhalmidombságra. A Soproni-medence jelentős része egyelőre kimaradt a kutatásból, a jövőben ez a terület is sorra fog kerülni.

Vizsgálati módszerek
A kétéltűek esetében a legésszerűbb az, ha szaporodási időszakban az előzetesen felmért lehetséges szaporodóhelyeket látogatja meg a kutató. Ezeken a helyeken vizuális és akusztikus megﬁ gyeléseket, illetve hálózással mintavételezést végeztem.
Az adatokat feljegyeztem, majd térképen jelöltem meg. Ez a módszer a farkatlan és farkos kétéltűek esetében egyaránt jól
bevált. Csapdázási módszert eddig csupán kismértékben és kevés ideig alkalmaztam, azonban a későbbiekben még látok
lehetőséget ebben a módszerben is. A kifejlett példányok szaporodási időszakon kívüli megﬁgyelése ugyan többnyire esetleges, azonban az élőhelyek ismerete, és az azokon való gyakori tartózkodás megkönnyíti azt.
A cikk megközelítőleg 150 terepnap eredményeit foglalja össze.

Eredmények
Caudata, Salamandridae
Foltos szalamandra (Salamandra salamandra LINNEAUS, 1758), Fire salamander
Véleményem szerint a Soproni-hegység területén általánosan elterjedt faj (ez igazodik MARIÁN és TRASER 1978-as
munkájához). Érdekesség, hogy a Soproni-hegységben nagy az áttelelő lárvák száma. Várakozásaimnak megfelelően a
Szárhalmi-dombság területéről nem került elő. Megﬁgyelések: Kecske-patak völgye (1999, 2002, 2003, 2006, 2008, 2009,
2010, 2011), Tolvaj-árok (1999, 2003, 2008, 2009, 2010), Köves-árok (1999, 2008, 2009, 2010), Hidegvíz-völgy (1999, 2008),
Farkas-árok (2009), Negyedik-halom (2009), Alpesi-út (1999, 2009)
Dunai gőte (Triturus dobrogicus KIRITZESCU, 1903), danubian crested newt
MARIÁN és TRASER munkájában az akkori viszonyoknak megfelelően még tarajos gőteként említi. Több helyen is rátaláltak példányaira, azonban én a jelzett hegyvidéki területeken nem, csupán a Tómalomban bukkantam egy hím példányára.
A herpetológiai atlasznak megfelelően is él a területen, további kutatása szükséges.
Megﬁgyelések: Tómalom (2009)
Pettyes gőte (Lissotriton vulgaris LINNEAUS, 1758), smooth newt
MARIÁN és TRASER munkájának megfelelően megtaláltam a Botanikus Kerti tóban és a Tómalomban. Az 1978-as munkában a hegyvidékről még nincs gyűjtési adat (a szerzők utalnak arra, hogy várhatóan onnan is előkerül), és a herpetológiai
atlaszban sincsenek adatok hegység 10 km × 10 km-es UTM négyzeteiből. A Szalamandra- és a Fehér úti-tóból nincs gyűjtési adatom (ez még nem jelenti azt, hogy nem is lesz), viszont a hegyvidék szinte összes többi kisebb időszakos és állandó
vizében megtaláltam a pettyes gőtét. A récényi út melletti vízállásban és a hermesi tavakban szép számmal van adatom,
a Várhely alatti időszakos pocsolyában is észleltem jelenlétét. Ezen kívül a hegyvidék szinte teljes területén található nagyobb pocsolyában (szivárgók, keréknyomokban létrejött pocsolyák) gyűjtöttem nászruhás hím és petével teli nőstény példányait egyes esetekben még júliusban is.
Megﬁgyeléseim alapján Sopron környékén, beleértve a Soproni-hegység teljes területét, elterjedt faj.
Megﬁgyelések: Sopron, Botanikus Kert (2009, 2010, 2011), Új-rét (2009, 2010), a határ menti úton Asztalfő és a Magas-bérc
között (2009, 2010), Várhely (2009), Tómalom (2009)
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Anura, Bombinatoridae
Vöröshasú unka (Bombina bombina LINNAEUS, 1761), ﬁre-bellied toad
MARIÁN és TRASER munkája a Kecske-patakból és a Zichy-rétről említi, a herpetológiai atlasz térképe Sopron környékén
több 10 × 10 km-es UTM négyzetben – a hegyvidék területén is – jelöli. Én egyelőre csak a Tómalomban találtam három
példányt, további kutatása feltétlenül szükséges!
Megﬁgyelések: Tómalom (2009)
Sárgahasú unka (Bombina variegata LINNEAUS, 1758), yellow-bellied toad
MARIÁN és TRASER munkája brennbergbányai, hidegvíz-völgyi és a Kecske-patak menti adatokat tartalmaz a fajjal
kapcsolatban, valamint hozzáteszik, hogy csak elvétve került a szemük elé a sárgahasú unka. Mivel 1978-ban még fennállt az egyébként is szigorúan vett műszaki zár, ezért a szerzők nem is igen járhattak ennél messzebb a határ mentén.
A herpetológiai atlasz térképén is Brennbergbánya környékén láthatók a pontok. Tapasztalatom szerint a faj előfordulási
gyakorisága emelkedik Brennbergbányától nyugatra, és az Asztalfő környékén már meglehetősen gyakori az útszéli pocsolyákban és keréknyomokban. Brennbergbányától keletre fokozatosan csökken az egyedsűrűség. Így az atlasz térképén is
pont a két legfontosabb UTM négyzetből hiányzik.
A Soproni-hegység nyugati felén gyakran találkozhatunk vele élő- és szaporodóhelyein, a hegyvidék egészét tekintve azonban ritka fajnak minősül.
Megﬁgyelések: Magas-bérc alatt (2009, 2010), a határ menti úton (2009, 2010), Asztalfő alatt (2009, 2010), Hidegvíz-völgy
(2009, 2010)
Pelobatidae
Barna ásóbéka (Pelobates fuscus LAURENTI, 1768), common spadefoot
Marián és Traser a Pinty-mocsárból és a Szárhalmi-erdő melletti szőlők területéről említi. A herpetológiai atlasz több 10 ×
10 km-es UTM négyzetben is jelöli. Én Balf mellett bukkantam rá egy élő barna ásóbékára, valamint a Sopron és Balf közötti
műúton egy elütött példányt is találtam.
Sopron környékén egyedszámára vonatkozó kutatások feltétlenül szükségesek.
Megﬁgyelések: Balf (2009)
Bufonidae
Barna varangy (Bufo bufo LINNEAUS, 1758), common toad
Gyakoriságának megfelelően MARIÁN és TRASER is sok helyen megtalálta, a herpetológiai atlasz is jelöli Sopron környezetében. Traserék munkájukban megemlítik, hogy a Szárhalmi dombokról nincs gyűjtési adatuk, azonban 2009 tavaszán
itt is ráleltem néhány példányra.
A hegyvidéken az Egyetemi Botanikus Kerttől az erdei tavakon át szinte mindenütt megtaláltam. Legnagyobb számban a
Szalamandra-tóban és a hermesi tavakban ﬁgyeltem meg példányait a nászidőszakban, azonban erdei utak keréknyomainak apró pocsolyáiban is találtam varangy-petefűzéreket.
Megﬁgyelések: Tómalom (2009), Kecske-hegy (2009), Sopron, Botanikus Kert (2009, 2010), Ciklámen tanösvény (2009),
hermesi tavak (2009, 2010), Szalamandra-tó (2002, 2009, 2010), Hal-hegy (2009), Új-rét (2009), határ menti út (2009)
Zöld varangy (Bufo viridis LAURENTI, 1768), green toad
MARIÁN és TRASER a Károly-magaslatról, Hegykőről és Sopron beépített területéről említi, a herpetológiai atlasz ennek
megfelelően jelöli a térképen. Én 1999-től 2009-ig összesen két példányt találtam Sopron belterületén. A csapadékos 2010es esztendőben azonban még 11 példány került elő szintén Sopronban, ebből 5 példány a belvárosban!
Megﬁgyelések: Sopron, belterület (1999, 2009, 2010)

Hylidae
Zöld levelibéka (Hyla arborea LINNEAUS, 1758), european tree frog
A herpetológiai atlasz csakúgy, ahogyan MARIÁNék is említik, Sopron környékén több helyen is jelöli. A Tómalomtól kezdve a Fáber-rétig mindössze három példányt találtam, de hangja alapján sok helyen észleltem jelenlétét.
Sopron környékén általánosan elterjedt, de véleményem szerint nem túl gyakori faj. Megﬁgyelések: Tómalom (2009),
Botanikus Kert (2009), Fáber-rét(2009)
Hang alapján: Kecske-patak völgye (2009), Köves-árok (2009), Új-rét (2009), Asztalfő (2009)
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Ranidae
Mocsári béka (Rana arvalis NILSSON, 1842), Moor frog
MARIÁNék munkájában említett helyszínek közül a hegyvidéken nem találtam mocsári békát. Sopronhoz legközelebb Tómalomban találtam, egyébként a Fertő-tó partján gyakori faj.
Megﬁgyelések: Tómalom (2009)
Erdei béka (Rana dalmatina BONAPARTE, 1840), agile frog
Mariánék az egész vizsgált területre nézve elterjedt fajként ábrázolják, a herpetológiai atlasz térképéről is ez olvasható le. Véleményem szerint is Sopron környékének leggyakoribb Rana-faja. A Szárhalmi-dombságból ugyanúgy szép számmal került elő,
mint a hegyvidék magasabb részeinek erdeiből. A szaporodóhelyet tekintve az egyik legigénytelenebb kétéltűfajnak tartom.
Megﬁgyelések: Tómalom (2009), Sopron, Botanikus Kert (1999, 2008, 2009, 2010, 2011), Károly-magaslat (1999, 2003,
2009, 2010), Kecske-patak völgye (1999, 2003, 2008, 2009, 2010), Szalamandra-tó (2009), Új-rét (2009), Ciklámen tanösvény (1999, 2009), Ultra (2008), Poloskás-bérc (2009), Havasi-árok (2009), Brennbergbánya környéke (2008, 2009, 2010),
Rideg-bérc (2009), Fehér úti tó környéke (2006, 2009), Vadkan-árok (2011), hermesi tavak (2011)
Gyepi béka (Rana temporaria LINNEAUS, 1758), common frog
2009-ben körülbelül öt héten át tapasztaltam párosodását a hegyvidéki vízállásokban. Véleményem szerint bár a hegység
nagy részén megtalálható, nem nevezhető gyakori fajnak, sőt 1999 óta, amióta a területet járom, mintha a hegységben megfogyatkozott volna. A Szárhalmi-dombságban nem találtam gyepi békát, ez igazodik Marián és Traser munkájában foglaltakhoz. 2011 januárjában és februárjában a nagy hidegek ellenére is többször feltűntek példányai egyes forrásmedencékben.
Megﬁgyelések: Szalamandra-tó (2009), Tacsi-árok (1999, 2006, 2009), Tolvaj-árok (2010, 2011), Harmadik-halom (2009),
Új-rét (2009), Ciklámen tanösvény (1999, 2003, 2006, 2009), Hidegvíz völgy (1999, 2003, 2009), hermesi tavak (2009), Ferencz-forrás (2011)
Kecskebéka fajcsoport (Pelophylax esculentus complex), water frogs
Természetes körülmények között a fajcsoport tagjai általában közösen fordulnak elő. A fajcsoport tagjai morfológiai bélyegek alapján nehezen különíthetők el, bár több bélyeg is használatos.
Kis tavibéka (Pelophylax lessonae CAMERANO, 1882), pool frog
Sopron környékén a Tómalomban észleltem nagyobb számban jelenlétét, különben a Fertő-tó partján gyakori.
Megﬁgyelések: Tómalom (2009)
Tavibéka (Pelophylax ridibundus PALLAS, 1771), marsh frog
MARIÁN és TRASER nem említik munkájukban, a herpetológiai atlasz térképén egy 10 x 10 km-es UTM négyzetben jelöli
Soprontól észak-nyugatra. Én a klasszikus morfológiai bélyegek alapján egyetlen példányát sem találtam meg a területen.
Kecskebéka (Pelophylax esculentus, LINNEAUS, 1758), edible frog
MARIÁNék szerint, valamint a herpetológiai atlasz elterjedési térképe alapján is nagy számban elterjedt faj Sopron környékén. Ezt az én vizsgálataim is teljes mértékben alátámasztották.
Megﬁgyelések: Tómalom (2009), Szalamandra-tó (1999, 2009), Balf környéke (2009), Botanikus Kert (2008, 2009)

Hüllők, Reptilia
Testudines, Emydidae
Mocsári teknős (Emys orbicularis LINNEAUS, 1758), european pond terrapin
Sopronhoz legközelebb a Hanságban volt ismeretes az előfordulása, a herpetológiai atlasz elterjedési térképén is itt jelöli.
Soproni természetjárók hívták fel először a ﬁgyelmemet a Tómalomban előforduló teknősökre. Több sikertelen kísérlet után
2009 májusában egy közel kifejlett sütkérező mocsári teknőst ﬁgyeltem meg a Kis-Tómalomban. Nem tartom lehetetlennek, hogy betelepítéssel került a Tómalomba, mindenesetre megjelenése új színfoltja a Sopron környéki herpetofaunának.
Megﬁgyelések: Kis-Tómalom (2009)
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Sauria, Lacertidae
Fürge gyík (Lacerta agilis LINNEAUS, 1758), sand lizard
Sopron környékén gyakori hüllőfaj. A Soproni-hegységben, a Szárhalmi-dombságban és lakott területeken is többször
találkoztam vele, bár a hegység zárt erdeit a megﬁgyeléseim szerint kerüli.
Megﬁgyelések: Sopron, belterület (1999, 2008, 2009), Kecske-hegy (2009), Hidegvíz-völgy (2003, 2009), Magas-bérc
(2009), Muck (2010, 2011)
Zöld gyík (Lacerta viridis LAURENTI, 1768), green lizard
A Soproni-hegységben és a Szárhalmi-dombságban erdei tisztásokon találkoztam a zöld gyíkkal, illetve egy alkalommal
Sopron belterületén is.
Megﬁgyelések: Hidegvíz-völgy (2009), Sopron, belterület (1999, 2009), Tómalom mellett (2009)

Anguidae
Lábatlan gyík, törékeny gyík (Anguis fragilis LINNEAUS, 1758), slow worm
Sopron környékének leggyakoribb gyíkfajával változatos élőhelyeken találkoztam. A botanikus kerttől a Sörházdombon és
a Károly-magaslaton át a határvidékig tölgyesekben, fenyvesekben és bükkösökben egyaránt megtalálható. Főleg az erdei
utakon átkúszó vagy azokon sütkérező állatokkal futhat össze az erdőjáró. Általánosságban elmondható, hogy a hegyvidéken gyakoribb, mint a Szárhalmi-dombságban.
Megﬁgyelések: Botanikus Kert (2008), Sörház-domb (1999, 2009, 2010), Károly-magaslat (1999, 2008, 2009, 2010), Ciklámen tanösvény (2008, 2009), Havasi-árok (2008, 2009), Brennbergbánya környéke (1999, 2009), Asztalfő (2009, 2010),
Poloskás-bérc (2009), Kecske-hegy (2009), Ultra (2009)

Serpentes
Colubridae
Erdei sikló (Zamenis longissimus LAURENTI, 1768), aesculapian snake
MARIÁN és TRASER 1978-as munkájukban kifejezetten ritka fajnak tartják, a Fertő-Hanság Nemzeti Park kétéltű
és hüllőfaunájáról írt tanulmányban (GUBÁNYI et al, 2002) pedig az olvasható, hogy az utóbbi időben nem is került elő.
A herpetológiai atlasz fajra vonatkozó térképéről is ritkasága olvasható le.
Ezen irodalmaktól eltérően én viszonylag gyakran találkoztam vele. Reggeli órákban a megfelelő helyeken keresve (ezek
tapasztalatom szerint a Soproni-hegyvidéken és a Szárhalmi dombokon egyaránt leginkább a ritkás, tisztásokkal tarkított
tölgyesek, bokrosok) megtalálható, sőt ha sokat járunk erdei ösvényeken, többször megﬁgyelhetjük keresztben átkúszó,
sokszor hatalmas példányait is.
Megﬁgyelések: Károly-magaslat (1999, 2009), Asztalfő (2009), Haraszt-lejtő (2009), Tómalom mellett (2009), Várhely
(2010)
Rézsikló (Coronella austriaca LAURENTI, 1768), smooth snake
Az 1978-as munkában a Fertőmelléki-dombságból említik, a herpetológiai atlasz térképén ezen felül a hegység legnyugatibb UTM négyzetében is ábrázolja.
A kutatásaim során Brennbergbánya belterületéről és Sopron mellől (Alsólővérek) került elő egy-egy ﬁatal példány, örvendetes módon mindkettő új 10 x 10 km-es UTM négyzetben.
Megﬁgyelések: Brennbergbánya (2009), Sopron-Alsólővérek (2009)

Natricidae
Vízisikló (Natrix natrix LINNEAUS, 1758), grass snake
Mariánék munkájából és a herpetológiai atlasz térképéből egyaránt gyakorisága olvasható ki a területre nézve.
Saját kutatásaim alapján is Sopron környékének gyakori hüllőfaja, változatos erdőtípusokban és vízparti élőhelyeken egyaránt előfordul. A talált példányszámokat tekintve csak a törékeny gyík van versenyben vele. Mind a hegységben, mind a
dombvidéken főleg fekete színváltozatával találkoztam.
Megﬁgyelések: Sörház-domb (2009), Károly-magaslat (1999, 2009, 2010), Tómalom (2009), Kecske-hegy (2009), Asztalfő
(2009), Hidegvíz-völgy (2009), hermesi tavak (2009, 2010), Brennbergbánya mellett (2009), Magas-bérc alatt (2009)
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Összefoglalás
A terület herpetológiai szempontból kevéssé kutatott, ezért a vizsgálat időszerűségéhez kétség sem férhet. Az eddigi kutatásokhoz számos új adatot tudtam hozzátenni, így nem csupán a herpetológiai atlasz elterjedési térképei pontosíthatók, hanem egy olyan - mind faj, mind egyedszámban - rohamosan fogyatkozó állatcsoport magyarországi előfordulásait tudtam
aktualizálni, amelynek védelmében a tapasztalatok szerint éppen az információhiány okozza a legtöbb problémát.
A Magyarországon előforduló 18 kétéltű taxonból 14-et megtaláltam kutatásom során, egy olyan is maradt – a tavi béka –
amit a herpetológiai atlasz ugyan jelöl a térképen, azonban én nem találkoztam vele. Ez természetesen az adott fajcsoport
határozási nehézségeivel is magyarázható. A maradék három taxonra (alpesi gőte, alpesi tarajosgőte, tarajos gőte) utaló nyomokat nem fedeztem fel a területen, egyedül az alpesi tarajosgőte előfordulása valószínűsíthető. A terület kétéltűfaunája hazai viszonylatban így is nagyon gazdagnak mondható. A tizennégy taxon némelyike nagyon gyakori a területre nézve, ezek a
következők: barna varangy, erdei béka, kecskebéka. A maradék fajok között is vannak olyanok, amelyek az előzőekhez képest
olyan nagy számban nem fordulnak elő, de egyelőre nem veszélyeztetettek a területen, ezek a foltos szalamandra, pettyes
gőte. A legérzékenyebb fajoknak a sárgahasú unkát és a gyepi békát tartom, bár ezekkel is találkozhat még az erdőjáró.
A bemutatott talált kétéltűfajok közül hat taxon esetében sikerült bővíteni az elterjedésükről eddig meglévő információkat,
ezek esetében a herpetológiai atlaszban bemutatott térképvázlatokon konkrét javaslatot tettem egy esetleges módosításra.
A hat taxon közül a sárgahasú unka és a pettyes gőte új élőhelyeit tartom a legfontosabbaknak.
A Magyarországon élő 16 hüllőfajból 7 fajt találtam meg a területen. Ha a hiányzókkal kezdem összegzésemet, megállapíthatom azt, hogy két család egyáltalán nem képviselteti magát a vizsgált területen: a vakondokgyíkfélék családja (Scincidae)
és a viperafélék családja (Viperidae). Ez összesen – Magyarország esetében – három fajt jelent: pannon gyík (Ablepharus kitaibelii), keresztes vipera (Vipera berus) és rákosi vipera (Vipera ursinii). Hiányzik a területen a ma már sajnos faunaelemként számon tartott vörösfülű ékszerteknős (Trachemys scripta elegans), az elevenszülő gyík (Zootoca vivipara), amely a
Hanságban előfordul Sopronhoz viszonylag közel, így kutatását Sopron mellett sem tartom lényegtelennek. Nem találtam
meg a fali gyík (Podarcis muralis) egyetlen példányát sem, pedig a viszonylag közeli Kőszegi-hegységben többször is találkoztam vele. A homoki gyík (Podarcis taurica) élőhelyei gyökeresen mások ahhoz, hogy feltételezni lehessen jelenlétét Sopron környékén. A rákosi vipera mellett másik legritkább hüllőfajunk, a haragos sikló (Coluber caspius) felbukkanására nem
is számítottam, bár meglepő módon irodalmi adata van a Szárhalmi-dombságra nézve 1972-ből (GUBÁNYI et al, 2002),
de a tanulmányban az is olvasható, hogy a begyűjtött példányok származása vitatható. Ugyancsak hiányzó faj a területen a
kockás sikló (Natrix tessalata).
A megtalált hét faj esetében öthöz (mocsári teknős, fürge gyík, erdei sikló, rézsikló, vízisikló) új adatok alapján módosítási
javaslatot tettem a herpetológiai atlaszban található elterjedési térképekre nézve. Legjelentősebbnek természetesen a mocsári teknős, az erdei sikló és a rézsikló új adatait tartom.
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E2 Az erdőgazdálkodás biológiai alapjai
Programvezető: Prof. Dr. KOLOSZÁR JÓZSEF
A doktori program keretében mind az ültetvényszerű fatermesztéshez, mind pedig a természetközeli erdőgazdálkodáshoz
kapcsolódó olyan erdőművelési, szaporítóanyag termesztési, vadgazdálkodási, erdő-, fa- és növényvédelmi, valamint állattani ismeretek oktatására kerül sor, amelyek a legújabb kísérleti és kutatási eredményekre épülnek, s amelyek a korábbi
egyetemi képzésben nem szerepeltek.
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A KÜLÖNBÖZŐ ÜZEMMÓDOK HATÁSA
BÜKKÖSEINK GENETIKAI DIVERZITÁSÁRA
KESERŰ LÍDIA
NYME, EMK, Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet, 9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4. e-mail: keseru@emk.nyme.hu

Abstarct
Due to the new forest law (passed in 2009) the single tree selection and the transforming silvicultural systems are going to
gain ground in the Hungarian forestry. Among the Hungarian tree species the European beech (Fagus slyvatica L.) is the
only one which is the best suited for these systems. These facts motivated me to research the genetical and morfological differences of the two varietas (early and late bud-breaking) of European beech.
The main targets of my research to ﬁnd out:
How much the percentage of the two varietas are in the most important European beech ranges (in the mother stand and
the regeneration level).
How the supposed global climate change inﬂuences the frequancy and the amount of seed crop.
How silvicultural systems and regeneration methods inﬂuence the genetic diversity of European beech stands.
Keywords: European beech, genetic polymorphism, early and late bud-breaking varietas
Kulcsszavak: Európai bükk, genetika polimorﬁzmus, korán- és későn fakadó változat

Bevezetés
A 2009-ben elfogadott új erdőtörvény (2009. évi XXXVII. Törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról)
szerint az átalakító és szálaló üzemmódok térhódítása egyre nagyobb mértékben várható. A hazai fafajaink közül az európai bükk (Fagus sylvatica L.) feltételezhetően a legalkalmasabb ezekre az üzemmódokra, ezért e faj két változat – korán
és későn fakadó – állománynagyságának meghatározásán, genetikai azonosításán, és morfológiai módszerekkel történő
elkülönítésével foglalkozom.
Kutatásom céljai az alábbiak:
• Milyen arányban található az egyik illetve a másik változat a jelentősebb bükk előfordulási régiókban kitűzött mintaterületeken az anyaállományban, illetve a különböző korú újulatfoltokban.
• Hogyan befolyásolja a feltételezett klímaváltozás a magtermés mennyiségét, illetve a két változat gyakoriságát.
• Milyen genetikai diverzitást mutat a különböző üzemmódokban és felújítási módszerekkel kezelt állományok.
Legfontosabb célunk, hogy a bükk két változatának magyarországi elterjedéséről pontosabb képet kapjunk, és a feltételezett klímaváltozás rájuk gyakorolt hatását modellezni tudjuk.

Irodalmi áttekintés
A bükk hazánkban mintegy 107 ezer hektár területen található, amely az erdősült területünk 6,0% (KOLOSZÁR, 2009).
A gazdaságilag fontos fafajok közé a fülledékenysége miatt későn került be, ezért állományai – a tölgyesekkel összehasonlítva – kevésbé bolygatottak, a így természetes genetikai mintázatukat jobban megőrizhették (MÁTYÁS, 2002).
Már az 1800-as évek végén is történtek megﬁgyelések a korán és későn fakadó bükk arányáról az állományban, illetve ezek
magtermő képességéről (AJTAY, 1888). Két év megﬁgyelései alapján AJTAY SÁNDOR arra a következtetésre jutott, hogy a
két változat rügyfakadásában, virágzásában és terméshozatalában is 2-3 hét eltérés mutatkozott, és a tavaszi korai fagyok a
koránfakadó bükk virágait, a kései fagyok a későn fakadó bükk virágait károsítják jelentősen. A fakadás szabályszerűségére
ROHMEDER, LEIBUNGUT, RAUNKIÄR és RODENWALD is végeztek kísérleteket, amelynek során arra a megállapításra
jutottak, hogy a korán és későn fakadó jelleg átöröklődik a csemetékre (ROHMEDER, 1967).
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Magyarországon a magasbakonyi bükkösökben végzett (1960–1965) öt éves megﬁgyelések alapján arra jutottak, hogy az
egyes fák megőrzik a korán és későn fakadó jellegüket, bár itt a kísérletnek alapvetően a két változat közti fatermési és erdőnevelési különbségeket feltárása volt a célja. A korán fakadó bükk törzsminősége a több vízhajtás és a fák kisebb átlagmagassága miatt szinte minden esetben rosszabb volt, mint az általában kimagasló, kevés vízhajtással rendelkező későn
fakadó változatánál. Gazdasági szempontból ezért a törzskiválasztó gyérítéseknél a későn fakadó változatot részesítették
előnyben (MÁRKUS, 1965).
Míg a fakadás és csapadék mennyisége között nem, addig a fakadás és a hőmérséklet között egyértelmű kapcsolatot állapítottak meg (MADSEN, 1995). A tengerszintfeletti magasság is befolyásolja a fakadás milyenségét, – egy nap fakadási különbség 120 méter tengerszintfeletti magasságkülönbségnek felel meg – ez is bizonyítja a fakadás és a hőmérséklet közötti
jelentős összefüggést (BRINAR, 1995). Ezt a megﬁgyelést támasztja alá MÁRKUS LÁSZLÓ (1965) megﬁgyelése is, mert a
magasbakonyi mintaterületeken a hideg völgyfenekeken későn, a meleg dombtetőkön korán, a domboldalakon közepesen
fakadtak a bükkök, de mindhárom esetben voltak viszonylagosan korán és későn fakadó egyedek is.
A korán és későn fakadó bükk elterjedése földrajzi mintázatot is mutat. A jellemzően atlantikus és a mediterrán peremterületeken főleg a későn fakadó változat, míg a kontinentális területeken a korán fakadó változat dominál (MÁTYÁS, 2002), de
ezt a mikroklimatikus körülmények erőteljesen befolyásolhatják (WÜHLISC et al., 1995).

Kísérleti módszerek
Vizsgálataink elsődleges helyszíne a Soproni-hegyvidék, ahol különböző üzemmódokban és többféle erdőfelújítási módszerekkel művelt kezelt állományokban tűztünk ki mintaterületet. A két változat fenológiai elkülönítésére az általunk kikísérletezett skálát használjuk. Vizsgálni fogjuk a két változat esetleges térbeli elkülönülését és előfordulását a Soproni-hegység
magyarországi és ausztriai részén.
A mintaterületekről gyűjtött, a Tómalmi Csemetekertben makkról nevelt csemeték fakadási milyenségét és idejét statisztikai becslésekkel és valószínűségszámításokkal elemezzük. A genetikai vizsgálatokat mikroszatellit markerrel fogjuk elvégezni. (Amennyiben lehetséges a PCR-RFLP, akkor a vizsgálatokat ebbe az irányba is kiterjesztjük.)

Összefoglalás
A felvételezésekkel átfogó képet kaphatunk a bükk (Fagus sylvatica L.) két változatának Soproni-hegységbeli előfordulásáról. Az anyaállományokban, majd pedig a csemetekertekben végzett felvételezések segítségével megállapíthatjuk a változatok „regenerációs képességét”.
Az anyaállomány összetétele alapján kívánjuk majd modellezni a különböző üzemmódok és erdőfelújítási módszerek
újulatra gyakorolt „hatását”.
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PHYTOPHTHORA FAJOK SZEREPE AZ
ERDEI FÁK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁBAN
KOVÁCS JUDIT
NYME, EMK, Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet, 9400 Sopron Ady Endre u. 5.
e-mail: csendes.judit@gmail.com

Abstract
In the Genus Phytophthora dangerous pathogens of forest trees, crops and horticultural plants are scored. In 1996, the
Genus contained 59 species. Since then, 39 new species and 2 species hybrids were described thanks to the development
of the molecular biology. The symptoms of the infection are root and collar rot, sparse, chlorotic foliage, small leaves and
dying shoots. The pathogen can spread in the water or groundwater, in the air or with the splashes. These species can effect serious diebacks in forest ecosystems. The ink disease of sweet chestnut (Castnea sativa MILL.) killed high percent
of the European chestnut stands.It is caused mainly by Phytophthora cambivora (PETRI) BUISMANN and Phytophthora
cinnamomi RANDS. The Phytophthora alni (BRASIER & S. A. KIRK) caused serious diebacks in the alder stands (Alnus
glutinosa L. (GAERTN.) and Alnus incana (L.) MOENCH.) across Europe. The decline of Mediterranean oak species in
South-Europe was caused by the P. cinnamomi RANDS. The oak species of the temperate zone are among the host plants
of many Phytophthora species like Phytophthora cambivora (PETRI) BUISMANN, P. syringae (KLEB), P. gonapodyide (H:
E. PETERSEN) BUISMANN; P. quercina (T. JUNG) etc. The sudden oak death in California and the sudden larch death in
the United Kingdom are resultate of a Phytophthora ramorum (WERRES, DE COCK & MAN IN 'T VELD) infection. They
are serious ecological and economical problems. This species is invasive. Another invasive species, the Phytophthora kernoviae BRASIER, BEALES and S. A. KIRK infects the shoots and leaves of Rhododendron shrubs and by the splashes also
beech (Fagus sylvatica L.) trees in Cornwall, United Kingdom. On the stem of the beech it causes blight canker. In Hungary,
according to the research of the UWH Institute of Silviculture and Forest Protection, alder, sessile oak, turkey oak and
black walnut stands are infected with Phytophthora species. The biggest diversity is in the soil of alder stands (9 species:
Phytophthora alni, Phytophthora plurivora, Phytophthora gonapodyides, Phytophthora inundata, Phytophthora megasperma, and 4 new species). In the black walnut stands Phytophthora cactorum, Phytophthora cambivora and a new species
were found, while from the soil of oak Phytophthora multivora and Phytophthora gonapodyides, and from turkey oak P.
multivora were isolated. There are some data about the appearance of the ink disease of sweet chestnut. To isolate and identify Phytophthora species needs special methods. Thanks to the development of molecular biology, we have more and more
accurate knowledge about the genus and the diebacks warn us to the importance of the genus.
Keywords: Phytophthora, ink disease, oak decline, sudden oak death, sweet chestnut, alder, beech, oak, dieback
Kulcsszavak: Phytophthora, tintabetegség, tölgypusztulás, szelídgesztenye, éger, tölgy, bükk, erdőpusztulás
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A Phytophthora-fajok
A Phytophthora nemzetséget a Chromista regnumba sorolják. A regnumon belül az Oomycota (Petespórás gombák) törzs
Peronosporales rendjének Peronosporaceae családjába tartozik a Phytophthora-nemzetség. A nemzetségbe tartozó fajok
kertészeti, mezőgazdasági kultúrák és erdei fák jelentős kórokozói tartoznak (JAKUCS, 1999).
1996-ban 59 fajt soroltak a nemzetségbe. A molekuláris biológia fejlődésének köszönhetően azóta további 39 fajt és két
fajhibridet írtak le A nemzetség fajai a gyökerek, illetve a tő szöveteinek elhalását, valamint a korona kiritkulását, a levelek
apróvá válását, sárgulását és száradását okozzák. Terjedhetnek az öntözővízzel, a talajvízzel, fertőzött szaporítóanyaggal,
illetve egyes fajok a széllel vagy a felfröccsenő vízzel (ÉRSEK és RIBEIRO, 2010).

Phytophthora-fajok a világ erdeiben
A szelídgesztenye tintabetegsége
A szelídgesztenye (Castanea sativa) egyik legsúlyosabb betegsége a tintabetegség, melyet két Phytophthora-faj okozhat: a P.
cambivora és a P. cinnamomi (VETTRAINO et al. 2001).
A XX. sz. első felében Európa hagyományos, nagy gesztenyetermesztő régióiban (Olaszország, Franciaország és az Ibériaifélsziget államai) rengeteg gesztenyefa pusztult el a betegség következtében. A betegség folyamatosan terjed azóta is, ma
már egész Európában jelen van, Nagy-Britanniától Görögországig (BRASIER, 2009).
A tintabetegség csemetéken és idősebb fákon is megjelenik, elsősorban atlantikus klímaviszonyok között. Tünetei, hogy a
levelek aprókká, sárgává válnak nyár elején, ágelhalások jelentkeznek, majd a fa elpusztul. A törzsön a gyökfőnél lángnyelvszerű kéregelhalások, és a talajt is sötétre színező fekete folyás jelenik meg. A gyökerek szövetei elhalnak.
A Phytophthora alni és az égeresek
1993-ban Nagy-Britanniában a szakemberek a folyó-és patakmenti mézgás égerek (Alnus glutinosa) pusztulására ﬁgyeltek
fel. A tünetek mindenütt hasonlóak voltak: a korona kiritkulása, elhalása; a törzs alsó részén kéregelhalások, melyek mentén maradandó, rozsdaszínű folyás jelent meg gyakran (BRASIER et al. 1995). 1994 kora tavaszán a tünetek megjelentek
már a vízparttól távolabb is, mezővédő erdősávokban, ültetvényekben; a folyópartokon pedig már az égerfák 5%-a a fertőzés akut tüneteit mutatta. 1996-ra a tüneteket mutató és az elpusztult fák együttes aránya már elérte a 7,9%-ot.1993 és
1994 során a pusztuló fák törzsének alsó részéből, ill. gyökfőjéből rendre egy addig ismeretlen Phytophthora-fajt izoláltak.
Időközben 1995-ben már Németországban és Franciaországban, 1996-ban Ausztriában is Phytophthora-fajt izoláltak a hasonló tüneteket mutató, pusztuló égertörzsekből. A kórokozót ekkorra már nemcsak mézgás égeren, hanem hamvas égeren
(Alnus incana) és olasz égeren (Alnus cordata) is felfedezték (GIBBS et al., 1998; CECH, 1997).
1994-ben felmérést végeztek Dél-Angliában és Kelet-Wales-ben. Ekkorra a fák 1,2%-a pusztult el, 4% volt fertőzött. A betegség komolyságára utal, hogy két év alatt az elpusztult fák aránya megsokszorozódott, s feltehetően az árvizek miatt a
vízparttól távolabb is megjelentek a tünetek (GIBBS et al., 1998).
Ausztriában a legnagyobb kár 1985 és 1987 között keletkezett, amikor számos idős fa pusztult el magas vízállás miatt.
Gyakori volt a Phytophthora-ra jellemző gyökér- és tőpusztulás, azonban akkoriban még nem ismertek égert támadó
Phytophthora-fajt (CECH, 1997).
A későbbiekben molekuláris vizsgálatok eredményei alapján megállapították, hogy az éger ﬁtoftóra egy természetes eredetű hibrid. 2004-ben önálló fajként írták le Phytophthora alni néven, melynek 3 alfaja és több változata van. Az azóta végzett
molekuláris vizsgálatok eredményeként megállapítható, hogy a faj evolúciója valószínűleg jelenleg is zajlik, az alfajok létrejöttéhez vezető evolúciós mechanizmus még nem tisztázott (BRASIER et al., 2004).
Az égeresek talajából gyakran került még elő egy eddig meghatározatlan homotallikus Phytophthora-faj és a heterotallikus
Phytophthora cryptogea- P. drechslerii- P. cambivora fajegyüttes is. Mesterséges fertőzések eredményeként is beigazolódott
a fajok szerepe az égerállományok pusztulásában. A kórokozó terjedése összefügghet a folyóvíz nitráttartalmával (GIBBS
et al., 1998), a szaporítóanyag fertőzöttségével (BRASIER et al., 1995) és az alkalmazott erdőgazdálkodási módszerekkel.
Phytophthora-fajok tölgyeken
Spanyolország középső és dél-nyugati részén 1991-ben nagyarányú tavaszi és őszi pusztulás indult meg a paratölgy (Quercus
suber) és magyaltölgy (Q. ilex) állományokban. Hasonló pusztulási folyamat jelentkezett Olaszországban és Portugáliában
is. A megbetegedett és elpusztult fák gyakran egy csoportban helyezkedtek el, völgyekben, esetenként időszakos vízhatású
termőhelyeken vagy olyan helyeken, amelyeket pl. szántással zavartak. A nekrózisokból később Phytophthora cinnamomi-t
izoláltak. A pusztulásra született egy decline-elmélet. Ebben számos okot hoznak összefüggésbe a tölgyek pusztulásával,
ezek között szerepel a vízhiány okozta stressz, a szokatlan időszakokban jelentkező heves esőzések, a helyenként megnö-
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vekvő méretű Phytophthora-populáció, az, hogy a P. cinnamomi képes volt átjutni szelídgesztenyéről tölgyre, a földhasználat változása, a mikorrhiza kapcsolatok gyengülése- és más kórokozók és károsítók támadása is (BRASIER, 2009).
A XX. században egész Európában többször is előfordult kocsánytalan, ill. kocsányos tölgypusztulás. Ez több biotikus és
abiotikus tényező közös hatására következhetett be.
Az 1990-es években Németország vezetésével és több európai állam részvételével kutatási program indult a tölgypusztulás okainak felderítésére. Ennek keretében a pusztuló tölgyek gyökeréből számos Phytophthora-fajt izoláltak. Ezek között
voltak ismert fajok: Phytophthora cambivora, P. syringae vagy a P. gonapodyides; és új fajok, mint pl. a P. quercina sp. nov is
(JUNG et al. 1999).
A Phytophthora-k hatása azonban nem volt egyértelmű. A fajok jelenléte ugyan növeli a pusztulás esélyét, de ezek a fajok az
egészségesnek tűnő állományokban is előfordulnak.
Patogenitási tesztek alapján a legnagyobb gyökérelhalást a P. quercina, a P. cambivora, a P. cactorum és a P. citricola okozta,
míg a levélzeten a P. cinnamomi volt a legagresszívebb. (BRASIER, 2009).
A vizsgálatok eredményeként kimutatták, hogy a lombhullató tölgyek ﬁgyelemreméltóan sok gyökérelhalást okozó
Phytophthora-faj gazdanövényei lehetnek, melyek között szűk és meglehetősen tág elterjedési területűek is vannak. Egyes
fajok stressz esetén elpusztíthatják a fát, mások fogékonyabbá tehetik a tölgyeket egyéb kórokozók, illetve károsítók támadására, megint mások komolyabb károkat is okozhatnak. Valószínűsíthető azonban, hogy a klímaváltozással egyre
gyakoribbá váló enyhe telek erősebbé teszik a talajban élő Phytophthora-populációkat. A faj elterjedésének északi határa
kitolódhat. A gazdanövényben gyorsabb lesz a meleg hatására a kórokozó terjedése. A szárazság és a váratlan elöntések, viharszerű esőzések által okozott stressz fogékonyabbá teheti a növényeket a Phytophthora támadásával szemben. Azonban a
Phytophthora-k tölgypusztulásban való szerepének megítélése meglehetősen bonyolult (BRASIER 1995, BRASIER 2009).
1995-ben a Kaliforniában észlelték először a Lithocarpus densiﬂorus fák tövén jelentkező nedvkiválással járó szövetelhalásokat, a törzsön elszórt foltok megjelenését és a fák koronájának teljes kiritkulását, pusztulását. A betegség 1997-re a ,
Quercus agrifolia és Q. kelloggii fajokra is átterjedt, gyors terjedése egyre nagyobb társadalmi felelősséget rótt az erdészekre és a tudósokra (KILEJUNAS, 2010).
A további vizsgálatok során a sebekből folyamatosan egy ismeretlen Phytophthora fajt izoláltak és a Koch-féle posztulátumok kritériumainak megfelelő patogenitási vizsgálatok is bizonyították az izolált kórokozó döntő szerepét a fák pusztulásában. Az izolátumok hasonlóak voltak egy Németországban és Hollandiában Rhododendron- és Viburnum-fajokon
levél- és hajtáspusztulást okozó Phytophthora-hoz. A fajt 2001-ben írták le Németországban, Phytophthora ramorum néven (WERRES et al., 2001). A németországi izolátumok és a kaliforniai izolátumok riboszomális DNS-ének ITS1 és ITS2
szekvenciái tökéletesen megegyeztek. A kaliforniai tölgyesek hirtelen pusztulását tehát a Phytophthora ramorum okozza
(KILEJUNAS, 2010).
A tölgypusztulás mára sem csengett le. További tudományos kutatások folynak a területen, valamint monitoring rendszer
működik a kórokozó terjedésének vizsgálatára és a fertőzés lehetőségének előrejelzésére.
Phytophthora-fajok bükkön
A Bajor Alpok erdeiben a többi bajor erdőhöz képest jelentős koronakiritkulást ﬁgyeltek meg a XX. sz. végén. Ezekben az
állományokban a súlyosan károsodott koronájú egyedek aránya 32% volt. Ez a levélvesztés jelentette a legnagyobb veszélyt
a talaj- és vízvédelmi szempontból is fontos erdőkre nézve. (NECHWATAL – OSSWALD, 2001).
A koronaritkulás okait vizsgáló kutatásban 2 bükk állományból izolálták a Phytophthora citricola-t, mely agresszívnek
bizonyult luc- és bükkcsemetékkel szemben is Mivel csak két mintavételi helyről sikerült izolálni a P. citricola-t, nem valószínű, hogy a pusztulást ez a faj okozza, azonban fenyegetésként jelenhet meg a ﬁatal bükkösökre és lucosokra nézve is
(NECHWATAL – OSSWALD, 2001).
2003-ban Nagy-Britanniában felmérés indult a P. ramorum-fertőzöttség mértékének megállapítására. Ennek keretében
Cornwallban egy addig ismeretlen, szintén invazív Phytophthora-fajt fedeztek fel. Az új faj Cornwall helyi elnevezése után a
Phytophthora kernoviae nevet kapta (BRASIER et al., 2005). Ez a faj helyileg gyakori, a Rhododendronok levelein okoz sárgulást, száradást, és erős pusztulást. A Rhododendronok lombozatáról, az aljnövényzetből szintén a levegő vagy a felfröcscsenő víz útján a kórokozó átterjed a bükk (Fagus sylvatica) törzsére is, melyen kéregelhalást, kéregrákot és sebeket okoz.
Hasonló tüneteket okoz kocsányos tölgyön (Quercus robur) is. A fajt valószínűleg kereskedelemmel hozták be, feltételezett
őshazája Taiwan, a Himalája és Délnyugat-Kína (BRASIER – JUNG, 2006)
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Phytophthora-fajok a magyar erdőkben
Magyarországon 1999-ben 12–18 éves lápi éger állományokban jelent meg egy betegség. Gyökér- és talajmintákból a többi
európai országban izolált éger ﬁtoftórákkal azonos fajt mutattak ki. (SZABÓ et al., 2000). Hazánkban a betegség elterjedésének és erdővédelmi hatásának az ERTI által végzett vizsgálata alapján a kórokozó a hazai égerállományok megmaradását
nem veszélyezteti (KOLTAY, 2007).
Az NYME Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet kutatásai alapján mézgás égeren kívül még kocsánytalan tölgyön (Quercus
petraea), csertölgyön (Quercus cerris) és feketedión (Juglans nigra) fordulnak elő Phytophthora fajok. A legnagyobb fajgyakoriságot az égeresek talajában találták (9 faj: P. alni, P. plurivora, P. gonapodyides, P. inundata, P. megasperma, és 4
eddig nem leírt faj). Feketedión a P. cactorum, a P. plurivora és egy nem leírt faj, kocsánytalan tölgyön a P. multivora és a P.
gonapodyides, míg cseren csak a P. multivora-t találták meg. Szórványosan van adat a szelídgesztenye tintabetegségének
előfordulásáról is (SZABÓ – LAKATOS, 2008).

Összefoglalás
A Phytophthora-nemzetség fajai jelentős erdészeti, kertészeti és mezőgazdasági kórokozók. A nemzetséggel kapcsolatos
ismereteink még hiányosak, ezt is bizonyítja, hogy a nemzetségbe tartozó fajok száma folyamatosan nő, az 1996 óta eltelt
másfél évtizedben a tudományosan leírt fajok száma másfélszeresére nőtt! A Phytophthora-fajok kitenyésztésének és a kultúrák vizsgálatának speciális módszerei vannak. A fajok pontos meghatározása és eredetének felderítése szinte lehetetlen
molekuláris biológiai módszerek nélkül, így ismereteink molekuláris biológia fejlődésével gyarapodni fognak.
Az erdei ökoszisztémákban előforduló fajokról a kertészeti és mezőgazdasági kultúrákban kórokozókhoz képest még szegényesebbek. Azonban a Phytophthora-fajoknak az utóbbi évtizedek erdőpusztulásában játszott szerepe felhívja a ﬁgyelmünket a téma aktualitására.
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Abstract
To aim developing new and economical weed management technology herbicide and dose examinations have been being
done against Calamagrostis epigeios which queries successful of forest plantations. Based on previous results of four-yeartrial series more products are able to use against Calamagrostis epigeios in forestry.
Keywords: Wood Small-reed, Calamagrostis epigeios, weed management technology
Kulcsszavak: Siska nádtippan, Calamagrostis epigeios, gyomkorlátozási technológia

Bevezetés
A siskanád eurázsiai kontinentális ﬂóraelem. Hazánk egész területén elterjedt. Szerepe a természetes ökoszitszémákban
pionír. Fényigénye igen magas. Zárt állományokban legfeljebb egy-egy tőleveles példányával találkozhatunk. Talajigénye
kicsi. Melegkedvelő, közepes vízigényű, e tulajdonságok tekintetében azonban tág tűrésű. Toklászba zárt repítőszőrös magjai lévén generatív szaporodása erőteljes. A magból tőleveles gyepcsomó fejlődik, ami a második évtől virágzik. A második
évre kifejlődnek az 1-2 méter hosszú föld alatti tarackjai, melyek sekélyen futnak és sűrűn behálózzák a talajt. Parlagon
hagyott területeken, vágásterületeken tömegesen képes elszaporodni (AGÓCS, 1995; KÁLDY – VARGA, 2005).
Mezőgazdasági szempontból a rendszeres talajművelésnek köszönhetően jelentősége csekély. Előfordulására csak a szőlőés gyümölcsültetvényekben lehet számítani (DANCZA et. al., 2006). Erdészeti területeken, a vágásos gazdálkodási módban, azonban az egyik legfontosabb gyomnövénynek számít. A mesterséges erdősítések és a természetes felújítások sikerességét egyaránt csökkenti. Sűrű szövedéke meggátolja a behulló makk csírázását, valamint a csapadék mélyebb rétegekbe
szivárgását. A tápanyag- és vízelvonás mellett árnyalja a csemetéket. A hótakaró által a talajra préselt hajtásai a tavaszi
fakadást is nehezítik. Érdes szárát és leveleit a vad nem fogyasztja. Szövedéke azonban jó búvóhelyet jelent a nagyvad, leginkább az őz számára, ezáltal a csemeték vadrágásnak jobban kitettek. AGÓCS (1995) szerint jelentősége természetvédelmi
szempontból is kiemelt, mert „nem csak a ritka, veszélyeztetett fajokat öli ki, hanem szinte minden természetes erdei növényt is, ami a vágásterületeken még létezhetne”.
A siska nádtippan visszaszorítása mechanikai ápolással nagyon nehéz, mivel csak a rendszeres talajművelés vezet eredményre, amit erdészeti körülmények között általában nem végezhetünk el. A talaj- és lombherbicidek erdei körülmények
közötti használata nagy óvatosságot igényel. A siskanád visszaszorításában az igazi megoldást a szelektív egyszikűirtók
jelentik, de ezek használata is körültekintést igényel. A siskanád túlzott mértékű visszaszorítása lehetőséget nyújt a kétszikűek, köztük a nehezen leküzdhető szeder (Rubus fruticosus L. agg.) tömeges elszaporodásának (KÁLDY – VARGA, 2005).
A siskanád kémiai visszaszorításával korábban JURECSKA és KOLONITS (1981), KARAMÁN és munkatársai (1992),
VARGA (2000, 2001), valamint KÁLDY és VARGA (2005) foglalkoztak. A gyomnövény ellen az erdészeti gyakorlatban általánosan használt és jól bevált hatóanyag a szetoxidim lett, mely Nabu S néven került forgalomba. A készítmény forgalmi
engedélye hazánkban 2004 tavaszán visszavonásra került.
A doktori kutatás alapvető célja új, a lehető legkevesebb környezeti terheléssel járó, gazdaságos védekezési technológiák
kidolgozása. A technológiafejlesztésen túl, a doktori kutatás további feladataiként felmérem a növény hazai elterjedését, az
általa okozott gazdasági kár mértékét, illetve vizsgálatokat végzek a növény biológiájával kapcsolatban (maghozam, csírázási tulajdonságok, növekedési ütem, regenerálódási képesség, allelopátiával kapcsolatos vizsgálatok).
A továbbiakban az új technológiák kidolgozását célzó kisparcellás kísérleteim eredményei kerülnek bemutatásra. A hatásosnak ítélt kezelések üzemi méretekben is kipróbálásra kerültek, azonban a 2010. év szélsőségesen csapadékos időjárása
gyakorlati szempontból értékelhetetlenné tette az eredményeket. Az üzemi kezelések 2011-ben ismétlésre kerülnek.
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Vizsgálati anyag és módszer
A 2008. során elvégzett kezelések terveit az előző évek eredményei alapján állítottam össze. A kísérletsorozat tervezésekor
a Magyarországon forgalomban lévő összes egyszikűirtó készítményt ﬁgyelembe vettem. A lehetséges dóziscsökkentés érdekében a forgalmazók által ajánlott tapadásfokozó és felszívódást segítő adalékanyagokat is kísérletbe vontam: ld. 1. táblázat.
A kísérleteket a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. Síkvidéki Erdészetének területén (Iván 18F erdőrészlet), négy ismétlésben
végeztem. A kijuttatáskor a siskanád intenzív növekedési fázisban volt, ﬁ ziológiai állapota: 3–5 leveles fejlettség, jellemző
magassága 30–40 cm. A mintaterület egyik oldalán a siskanád magassága elérte az 50 cm-t is. Itt úgy terveztem a kezelések
rendjét, hogy minden változatból kerüljön egy-egy ismétlés az erősebben fertőzött részbe is. A siskanád borítása a teljes
növényborításon belül elérte a 95%-ot. A kontroll területről a vegetációs időszak végére szinte az összes egyéb lágyszárú faj
visszaszorult.
A kísérlet számára kijelölt erdőrészlet fekvése sík. Az üzemterv szerint talaja vályog ﬁzikai féleségű, igen sekély termőrétegű, genetikai talajtípusa: ranker. Az erdőfelújítás cser (Quercus cerris L.) fafajjal történt. Az állomány hatéves, de erősen
vadkárosított, ezért a csemeték magassága a kezeléskor csak 30–40 cm volt. A parcellák mérete: 10 m × 10 m. Kezelésük
2008. április 14. és 20-a között történt több szakaszban szélcsendes, napos időben. A kijuttatást D5 típusú háti permetezőgéppel végeztem. A permetlé mennyisége 500 l/ha.

Az értékelés módszere
Az értékelés során a siskanád levelein megjelent tüneteket, a gyomnövény borítottságának és magasságának változását,
valamint a bugát hozott egyedek arányát követtem ﬁgyelemmel. A vizsgálat kiterjedt a csemetéken megjelenő ﬁtotoxikus
mellékhatások tüneteire is. Következtetéseimet az évi háromszori terepi megﬁgyelés alapján vontam le. A megﬁgyelések
a gyomnövény intenzív növekedési szakaszában (május 6.), a termésérlelés idején (augusztus 22.), és a vegetációs időszak
végén (október 10.) történtek.

A kezeléseket eredményük alapján három kategóriába soroltam:
• Eredménytelen kezelés: melyben olyan magasságot ért el a siskanád, ami a csemeték növekedését gátolja, és sok bugát
is hozott
• Korlátozott körülmények között javasolható technológia: a siskanád hozott bugás hajtásokat, de ezek nem összefüggő
csoportokban, hanem egyesével állnak. Ez a sűrűség a ﬁatal csemeték növekedését visszaveti, de idősebb erdősítésben,
magasabb csemeték esetén (60–70 cm magasság felett) már nem jelent gondot.
• Javasolható technológia: legfeljebb egy-egy bugás hajtás fordul elő. A kezelés eredményeként a siskanád a ﬁatal csemeték növekedését sem veti vissza.

Vizsgálati eredmények
Eredménytelennek bizonyult kezelések a következők voltak:
• Pantera 40 EC (2,5 l/ha) + Silwet L-77 (0,1%),
• Agil 100 EC (1,5 l/ha),
• Agil 100 EC (1,0 l/ha) + Bio-Film (0,5 l/ha),
• Leopard 5 EC (3,0 l/ha),
• Leopard 5 EC (2,5 l/ha) + Bio-Film (0,5 l/ha),
Ezek a parcellák a felvételek során folyamatosan a kontroll területhez hasonlítottak. A szerhatás a siskanád levelein nem,
vagy csak kis mértékben látható. Ezek a kezelések nem gátolták a növényt a folyamatos fejlődésben és a termésérlelésben.
A Targa Super 3,5 l/ha-os dózisával kezelt parcellákban, valamint a Select Super (1,5 l/ha) + Bio-Film (0,5 l/ha) kombinációjával kezelt parcellákban sok virágos hajtást hozott a siskanád. A bugás hajtások azonban nem képeztek csoportokat,
összborításuk a kontrollterületen tapasztalható borítottságnál jóval alacsonyabb volt.
Mindkét kísérletben jó eredményt mutattak az alábbi kezelések:
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• Select Super (2,0 l/ha)
• Fusilade Forte (1,5 l/ha)
• Fusilade Forte (1,3 l/ha)
• Focus Ultra (2,0 l/ha) + Dash HC (1,0 l/ha)
• Focus Ultra (1,5 l/ha) + Dash HC (1,0 l/ha)
E kezelési változatok hatására a siskanád leveleinek nagy része elszáradt. Az életben maradt levelek mellé a nyár folyamán
(kezelésenként eltérő intenzitással) újak fejlődtek. Termést azonban csak néhány, de sokszor egy tő sem hozott.
A kísérletben csak a Select Super (2,0 l/ha) és a Fusilade Forte (1,5 l/ha) tudta mérsékelni a nyár közepén jelentkező erőteljes újrahajtást.
A cser és az erdősítésben megjelenő kocsánytalan tölgy csemeték levelein ﬁtotoxikus tüneteket egyik parcellában sem
tapasztaltam.

Vizsgálati eredmények értékelése
A kísérlet során alkalmazott dózisokban az Agil 100 EC, a Leopard, és a Pantera 40 EC önmagukban és a kipróbált adalékanyaggal sem bizonyultak hatásosnak.
A Targa Super 3,5 l/ha-os dózisában egy idősebb erdősítésben, 60–70 cm magasságú csemeték mellett már elfogadható lehet. A készítmény eredménytelenségének magyarázata a viszonylag kései kijuttatás is lehet, hiszen a gyomnövény intenzív
növekedési szakaszában végeztük a kezeléseket. Az engedélyokiratban javasolt növényvédelmi technológia szerint azonban a készítményt a gyomnövény intenzív növekedési szakaszának kezdetén kell kijuttatni.
1. táblázat: Calamagrostis epigeios elleni gyomkorlátozási kísérletek és eredményei / Results of experiment against Calamagrostis epigeios
Kezelés
No.

Készítmény
Herbicide

Hatóanyag
Active ingredient

Kijuttatott dózis
Rate
l/ha

Technológiai javaslat
Results

1.

Pantera 40 EC
Silwet L-77

quizalofop-P-tefuril +
polialkilénoxid + polipropén

2,5
0,5

Nem javasolt

2.

Fusilade Forte

ﬂuazifop-P-butil

1,5

Javasolt

3.

Fusilade Forte

ﬂuazifop-P-butil

1,3

Javasolt

4.

Select Super

kletodim

2,0

Javasolt

5.

Select Super +
Bio-Film

kletodim +
etoxi-etanol, zsírsavak

1,5
0,5

Korlátozottan alkalmazható

6.

Focus Ultra +
Dash HC

cikloxidim +
metiloleát + metilpalmitát

1,0

Javasolt

7.

Focus Ultra +
Dash HC

cikloxidim +
metiloleát + metilpalmitát

2,0
1,0

Javasolt

8.

Targa Super

quizalofop-P-etil

3,5

Korlátozottan alkalmazható

9.

Agil 100 EC

propaquizafop

1,5

Nem javasolt

10.

Agil 100 EC +
Bio-Film

propaquizafop +
etoxi-etanol, zsírsavak

1,0
0,5

Nem javasolt

11.

Leopard 5 EC

quizalofop-P-etil

3,0

Nem javasolt

12.

Leopard 5 EC +
Bio-Film

quizalofop-P-etil +
etoxi-etanol, zsírsavak

2,5
0,5

Nem javasolt

A Fusilade Forte, a Select Super és a Focus Ultra készítmények az általunk kipróbált dózisokban alkalmasnak bizonyultak a siskanád erdősítésben technológiailag elvárható mértékű visszaszorítására. Az erősebben fertőzött területen csak
a Fusilade Forte és a Select Super magasabb dózisai tudták visszafogni a siskanád vegetatív terjedését. Korlátozó hatásuk
azonban nem volt túl erős, így a kétszikű gyomok nem szaporodtak el. Az alacsonyabb dózisban a siskanád újrahajtása erőteljes, de virágzat még itt sem fejlődik, ezért technológiailag ezek is megfelelő kezelési változatok lehetnek erdősítésben.
A Select Super csökkentett dózisa Bio-Film adalékanyaggal nem mutat elégséges gyomkorlátozó hatást erős fertőzöttség
esetén. Ezért csak kevésbé fertőzött területen, vagy idősebb erdősítésben, fejlettebb csemetéknél javasolható technológia. Az
erdősítésekben az évelő egyszikűek elleni védelmére javasolható készítményeket és dózisokat az 1. sz. táblázat foglalja össze.
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Összefoglalás
Kísérleteim alapján a következő készítmények és dózisok javasolhatók a siskanád elleni védekezésre. Az egyes készítmények alkalmasnak tűnő alacsonyabb dózisai üzemi méretekben történő kísérletben is kipróbálásra kerülnek.
•
•
•
•
•

Fusilade Forte (ﬂuazifop-P-butil) 1,5 l/ha,
Fusilade Forte (ﬂuazifop-P-butil) 1,3 l/ha
Select Super (kletodim) 2,0 l/ha
Focus Ultra (cikloxidim) 2,0 l/ha + Dash HC (metiloleát + metilpalmitát) 1,0 l/ha
Focus Ultra (cikloxidim) 1,5 l/ha + Dash HC (metiloleát + metilpalmitát) 1,0 l/ha
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Abstract
Ash dieback caused by Chalara fraxinea was ﬁ rst time reported in Hungary in May 2008 (SZABÓ, 2008a; 2008b), although
symptoms of shoot dieback in common ash have been observed in the forestry practice at least since 2007 (SZABÓ et al.,
2009). The causal fungus was isolated from the discoloured wood tissue of the diseased shoots. Preliminary artiﬁcial infections resulted in shoot wilt symptoms in majority of the inoculated trees. The aim of the regular investigations started
in 2009 is to get knowledge about the epidemic, the ecology of the pathogen and the control possibilities in order to protect
the ash forests against the decline in the future. The results published there concern the spread of the disease inside the
infected sites and the susceptibility of various ash species.

Bevezetés
A szinte egész Európában elterjedt magas kőrist (Fraxinus excelsior) az 1990-es években egy addig ismeretlen kórokozó
támadta meg. Magyarországon első alkalommal 2008. májusában Dél-hansági és a Sárvári Erdészetek területén azonosítottuk a magas kőris hajtáspusztulását. A betegség jellegzetes tünetei mutatkoztak: levelek, ﬁatal hajtások hervadása,
barna színű kéregelváltozások, kéregsüppedések, szürkés-barnás elszíneződések a farészben. A hajtáspusztulás fellépett
mesterségesen ültetett magas kőris csemetéken, természetes újulaton, valamint tuskósarjakon egyaránt. A gyakorlatban
dolgozó szakemberek még nem találkoztak hasonló jelenséggel. Azóta bebizonyosodott, hogy a betegség széles körben elterjedt, és komolyan veszélyezteti a különböző korú kőris állományok egészségi állapotát. (SZABÓ et al., 2009)
A Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőművelési és Erdővédelmi Intézetének növénykórtani laboratóriumában a 2008.
májusában a magas kőris fákból vett szövetmintából a Chalara fraxinea konídiumos gombát sikeresen kitenyésztettük. Célunk a magas kőris új betegségének okozója, a Chalara fraxinea kórokozó biológiájának megismerése, ennek ismeretében az
ellene való hatékony védekezés kidolgozása. (SZABÓ et al., 2009)

Mesterséges fertőzési kísérlet beállítása – patogenitási vizsgálat
A mesterséges fertőzést magas kőris (F. excelsior), magyar kőris (F. angustifolia subsp. pannonica), virágos kőris (F. ornus),
amerikai kőris (F. pennsylvanica) csemetéken végeztük el 2010. májusában a Szombathelyi Erdészeti Zrt. Bejcgyertyánosi
csemetekertjében. Több száz, egy éves csemetét fertőztünk a kórokozó micéliumának a hajtásokon ejtett sebbe való helyezésével. A mesterséges fertőzések során ﬁgyelembe vettük a fertőzött növényi részek életkorát, fenológiai állapotát, így a
fertőzés folyamatát részletesen is megérthetjük.
A mesterséges fertőzési kísérletben a magas kőris és a magyar kőris bizonyultak fogékonynak: az inokulált csemeték 24,
illetve 21%-án jelentkeztek a hervadási tünetek a fertőzés után 2–3 héttel. A megfertőzött virágos kőris és amerikai kőris
csemeték tünetmentesek maradtak. (1. táblázat).
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1. táblázat: Kőris fajok fogékonyságának vizsgálata mesterséges fertőzéssel
Mesterséges fertőzés. 2010.05.21. – Bejcgyertyános
Kőrisfajok

Összesen megferőzött

Tünetek megjelenése

db

db

%

F. excelsior

82

20

24

F. angustifolia subsp. pannonica

68

14

21

F. ornus

100

–

–

F. pennsylvanica

20

–

–

A betegség gyakoriságának vizsgálata, a védekezés módszereinek kidolgozása – járványdinamikai vizsgálat
Terepi kísérletek tervezése és beállítása történt a Szombathelyi Erdészeti Zrt. Sárvári Erdészeti Igazgatósága területén
található magas kőris faállományú erdőrészletben: Sárvár 5 I (5 éves mesterséges erdősítés). Három darab, egyenként 0,1
ha területű mintaterület került kijelölésre. Ezekben megtörtént a faegyedek fertőzöttségének felmérése és feldolgozása.
A betegség mintaterületeken belüli terjedésének dinamikáját az elpusztult hajtások évjárata és a kéregelváltozások kora
alapján értékeltük.
A betegség tüneteinek gyakorisága a mintaterületeken 2008-ban alacsony volt: 0,8 és 1,2 % között változott. Kiemelendő a
2009. évi magas fertőzöttség (2. táblázat).
2. táblázat: A fertőzöttség gyakoriságának dinamikája a mintaterületeken
Állapotfelvétel: 2010. 05. 15,
Tünetek megjelenésének ideje

Parcellák – Sárvár 5 I erdőrészlet
1.

2.

3. (kontroll)

db

%

db

%

db

%

Tünetmentes

487

76,6

431

80,4

299

90,6

Csak 2010. évi

11

1,7

3

0,6

–

–

Csak 2009. évi

88

13,8

53

9,9

18

5,5

2009. + 2010. évi

45

7,1

45

8,4

9

2,7

Csak 2009. év előtti

2

0,3

–

–

4

1,2

2009. év előtti + 2010. évi

3

0,5

4

0,7

–

–

Összesen

636

100

536

100

330

100

A járvány nagyobb mértékű kitörését e területeken 2009 tavaszán tapasztaltuk, amikor a friss tüneteket mutató fák aránya
8,2% és 20,9 % között változott. 2010 tavaszán a járvány ennél kisebb mértékben jelentkezett, a fák 2,7 – 9,3 %-án fordult
elő az új hajtások hervadása. Ez a változás összefügghet a fertőzési időszakban, vagyis az előző év nyarán és őszén hullott
kevesebb csapadékmennyiséggel. (1-2. ábra)

Csapadék (mm)

Csapadék alakulása a fertĘzési idĘszakban
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1. ábra: Járványdinamika és csapadékmennyiség összefüggés
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A betegség tüneteinek gyakorisága a mintaterületeken
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2. ábra: Járványdinamika és csapadékmennyiség összefüggése

A védekezés módszereinek vizsgálata során az első mintaterületen visszavágást és vegyszeres védekezést, a második mintaterületen csak vegyszeres védekezési módszer kísérletezését tervezzük.
A harmadik terület a kontroll parcella, itt beavatkozás nélkül ﬁgyeljük a megfertőződött egyedeket és a betegség esetleges
további terjedését.

Összefoglalás
A magas kőris hajtáspusztulása Európa-szerte gyorsan terjedő betegség. A magas kőris állományok a kórokozóval szemben
jelenleg védtelenek. A fertőzött növények szaporítása, ültetése felgyorsítja a betegség terjedését, ezért nagyon fontos a tünet- és fertőzésmentes szaporítóanyag felhasználása. Az erősen fertőzött területen akadhatnak olyan egyedek, amelyek a
kőriselhalásnak ellenállnak. Célszerű lenne ezen egyedek kiválasztása, tovább szaporítása. A fertőzés mértéke, a betegség
terjedése oly mértékű, hogy megkérdőjelezi a gazdaságilag fontos, értékes faanyagot adó magas kőris jövőbeni termesztését. Kártételét többen a szilfavésszel állítják párhuzamba, amely fellépése következtében Európa-szerte szilfa nagy része
kipusztult. A fertőzés menete, a betegség terjedése még nem ismert. Tisztázni kell a kórokozó fejlődésmenetét, a fertőzés
kialakulásának módját, a fertőzés kritikus időszakát stb. Jelenleg nem tudunk védekezni ellene, ezért célunk a kórokozó
biológiájának ismeretében az ellene való hatékony védekezés kidolgozása. A vegyszeres védekezés még csemetekertekben,
faiskolákban sem megoldott. A kémiai védekezés hiánya az elkövetkezendő években is segíti további terjedését. További
kutatásokra, laboratóriumi vizsgálatokra van szükség a fertőzési források, fertőzési pontok megállapításához, a fertőzési
folyamat megértéséhez. A mesterséges fertőzések során vizsgálni kell a fertőzött növényi részek életkorát, fenológiai állapotát, így a fertőzés folyamatát részletesen is megérthetjük.
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E3 Erdővagyon-gazdálkodás
Programvezető: Prof. Dr. LETT BÉLA
Az erdővel, az erdő- és vadgazdálkodással kapcsolatos naturális és pénzbeli állományi (stock) jellemzők és forgalmi (ﬂow)
folyamatok vizsgálata, a szakmai, a jogi és az ökonómiai szabályozás összehangolása. Az erdővagyon-gazdálkodási program diszciplínái: az erdőrendezés, az erdészeti informatika, az erdészeti és vadászati jog, az erdő- és erdészettörténet, az
erdészeti és vadászati politika, az erdészeti és vadgazdálkodási ökonómia, amely további tématerületekkel kerül kibontásra: az erdészeti számvitel és pénzügyek, az erdő és kárértékelés, az erdészeti és vadgazdálkodási szervezetek struktúrája,
az értékesítéspolitika és piacismeret stb. révén.
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A FENNTARTHATÓSÁG ÖKOLÓGIA ÉS
GAZDASÁGI VONATKOZÁSAI
GÁLNÉ KAPÁS MÁRTA
NYME, EMK Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
e-mail: mgal@emk.nyme.hu

Abstract
Decision-makers, politicians and the media are concerned about the dramatic changes taking place in the state of the
Earth. Nearly every day there are news about nature catastrophes, climate change, diminishing resources and raw materials, problems of increasing food prices and population. Are we really to be concerned? What can we do to maintain the economic and ecological balance of our planet? The topic was investigated from a historical point of view and from the aspect
of the professional policy.
Keywords: sustainability, ecological balance
Kulcsszavak: fenntarthatóság, ökológia egyensúly, ökológiai lábnyom

Bevezetés
Az elmúlt 50 évben megduplázódott a népesség száma, percenként 141 fővel gyarapszik földünk népessége. Földünkön ma
kb. 6,8 milliárdan (KSH, 2006) élünk, ennyien használjuk bolygónk erőforrásait – a termőföldet, a levegőt, a vizeket, erdőket és más évezredekkel ezelőtt keletkezett természeti erőforrásokat. Radikálisan romlik a föld ökológiai egyensúlya.
Észak-Amerikában és Európában magas és egyre növekszik a lakosok életkora és ökológia lábnyoma*. A föld északi felén élő
népesség használja fel az erőforrások 80%-át, míg a világ nagyobbik, ám szegényebbik felén naponta kb. 1 milliárd ember él
kevesebb, mint 2 $-ból. A világ szerencsésebb, gazdagabbik fele ,,kizsákmányolja” földünk erőforrásait.
Mit tesz, tett az ember ennek az igazságtalanságnak a kiküszöbölése érdekében? Először az ENSZ az Emberi környezet
Konferencián (STOCKHOLM, 1972) foglalkozott a klímaváltozással, mint az ökológiai válság első jelével. Majd a Bruntland
Bizottság (1984–87) a klímaváltozást a fenntartható fejlődés fogalmába integrálta, illetve a fenntartható fejlődést akadályozó, lassító tényezők közé sorolta. ,,A klímapolitika magába foglalja mindazokat az intézkedéseket, amelyek a földi légkör védelmét szolgálják, az üvegházhatású gázok emberi eredetű kibocsátásának rövid időn belüli jelentős csökkentésére
ösztönöznek, így elősegítik e gázok többletmennyiségének kikerülését a légkörből, például erdők telepítésével, a légkör védelmét szolgáló műszaki és technológiai eljárásokkal, valamint környezetbarát faanyagok, illetve fatermékek széles körű
használatával” (VAHAVA, 2004, p. 6-8)
Kell aggódnunk ma a fenntarthatóság miatt, és mit tehetünk az ökoszisztémák védelméért? A világválsággal, ellátási nehézségekkel, fogyó erőforrásokkal kénytelen szembenézni az ember.

Vizsgálati anyag és módszerek
A föld, az erőforrások, ezen belül az erdők fenntarthatósággal kapcsolatos problémáit nemzetközi jelentések, statisztikák
és tanulmányok tükrében vizsgáltam. A kutatás formája értékelő kutatás, amely formatív és diagnosztikus elemeket is tartalmaz, de összességében kvalitatív jellegű.
A fenntarthatóság fogalmának megjelenését tanulmányoztam a hazai és nemzetközi szakirodalomban: mikor, hol, milyen
formában jelent meg a Föld erőforrás-használatának, a gazdasági fejlődésnek és az ember kapcsolatának összefüggés-vizsgálata; hogyan került a fenntarthatóság fogalma a nemzetközi és hazai stratégiaalkotásba, milyen jogalkotási folyamatok
támogatták az ember, a társadalom, a gazdaság és a természet harmonikus együttműködés feltételrendszerének kidolgozását? Dolgozatomban az analitikus, történeti megközelítést használtam. A vizsgált tématerületet történetileg és szakmapolitikai szempontokból is vizsgáltam.
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Vizsgálati eredmények
Éghajlati, természeti és erőforrás válság – az ember elszakadása, pazarló bánása a természettel
Az éghajlati, természeti, és erőforrás válságot az iparosodás, a túlnépesedés, a pazarló fogyasztás a föld északi felén (Európa, Észak-Amerika), a föld energiakészletének túlbecsülése okozta. A fejlett világ az elmúlt 30 évben egyre több ﬁgyelmet
fordít a politika, a tudomány, a társadalom és a természet viszonyára. Az utóbbi évtizedekben jelentek meg azok az irányzatok, környezetvédelmi mozgalmak, amelyek felhívják a ﬁgyelmet a globális klímaváltozás kérdésére, a jelenlegi gazdasági
és ökonómiai fenntarthatatlanság tényére. Leginkább önös gazdasági érdekek miatt tagadják a kormányok és vállalatok,
hogy a jelenlegi emberi fejlesztési tervek fenntarthatatlanok gazdasági és ökológia szempontból, illetve részben az emberi
közömbösség, a szerzési vágy, telhetetlenség mögött bújik meg az a vágy, hogy a fejlődést, az anyagi javakban való folyamatos gyarapodást egyes csoportok, társadalmak fenntarthatónak tartják. Pedig a napról napra növekvő energiaárak, az egyre
gyakrabban ismétlődő természeti katasztrófák – mint az árvizek, a hurrikánok – azt mutatják, hogy az ember és a természet
viszonya megbomlott, sok minden megváltozott, ,,túl használjuk” földünket. A világ tudósai egyetértenek abban, hogy az
iparosodással, a megnövekedett szén alapú energiaforrások túlhasználásával kezdődött el a globális felmelegedés. Nemzetközi adatok szerint (KSH, 2006) a földfelszín átlag hőmérséklete az elmúlt 60 évben 0,7 ºC-kal nőtt.

A világ környezeti gondjai nemzetközi megfogalmazásának történeti áttekintése
Az Európai Unió legalapvetőbb jogi alapjai az 1951-es Párizsi Szerződésben kerültek megfogalmazásra (1952-ben lépett
hatályba). Az emberi környezet vonatkozásában 1965-ben, majd 1971-ben összehívott ENSZ Környezetvédelmi konferenciákon 58 országból érkezett tudósok százai vitatkoztak, hogy veszélyben van-e a föld ökológia egyensúlya avagy képes-e
a Föld önnön ökológia egyensúlyának helyreállítására? Abban egyetértettek a tudósok, hogy a XX. században a népesség
növekedéssel együtt annyira felgyorsult a föld erőforrásainak használata – a nyersanyagok, a termőföld, a víz és a talaj
használat –, amely mennyiség változás feltétlen minőségi változást okozott. (WARD – DUBOS, 1972). Megállapították,
hogy a környezetvédelmi problémák világméretűek és drámaiak. Mivel a XX. században a népességszám óriási mértékben
nőtt, az ember a földnek szinte minden lakható részét birtokba vette. Becslések szerint a világ leggazdagabb országában, az
Egyesült Államokban egy állampolgár nem kevesebb, mint 18 tonna acélt hurcol magával autó, háztartási berendezések stb.
formájában, és évi egy tonna súlyú különféle hulladékot termel. Az elmúlt 150 évben az ember viszonya a természethez és
a környezetéhez gyökeresen megváltozott. A tudósok az 1970-es évek elején megjósolták, hogy 30 év múlva, azaz kb. 2000ben a föld népessége eléri a 7 milliárd főt, az energia felhasználás 30-szor nagyobb lesz, mint 1900-ban volt, és az 1970-es
értékhez képest négyszeresére emelkedik. Beváltak a tudósok jóslatai? Nagyjából igen, hiszen a Föld népessége 2010-ben
6,8 milliárd fő volt (WARD – DUBOS, 1972).
Az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanács 17. ülésszakán, 1969-ben először fordult felhívással a világ közvéleményéhez:
"Az emberiség történelme során most első ízben vagyunk tanúi egy olyan világviszonylatú válság kibontakozásának, amely
mind a fejlett, mind a fejlődő országokat érinti; az emberi környezet válságáról van szó. Ha a jelenlegi irányzatok továbbra is
érvényesülnek, biztosra vehető, hogy veszélybe kerül az élet a földgolyónkon. Ezért sürgősen fel kell hívni a világ ﬁgyelmét
azokra a problémákra, amelyek megakadályozhatják az emberiséget abban, hogy legmagasabb rendű törekvéseink megvalósulását lehetővé tevő környezetben éljen." jelentette ki U THUN akkori ENSZ főtitkár.

A fenntarthatósággal kapcsolatos politikai döntések, intézkedések
A hetvenes évek elején az Egyesült Nemzetek Szervezete deklarálta, hogy foglalkozni szeretne a föld globális problémáival.
1972-ben Stockholmban rendezték meg ,,Az Emberi Környezet ENSZ Konferenciáját”. A 72-es stockholmi ENSZ Konferencián – amelynek fő témája az emberi környezet volt – 113 állam delegációja vett részt, és a következő dokumentumokat
fogadták el: – Nyilatkozat az emberi környezetről; – Nyilatkozat az irányelvekről; – Akcióprogram-javaslatok; – Szervezeti
kérdések. Ezekben a dokumentumokban még mindössze egyszer szerepel a ,,climat change”, azaz a klíma változás deklarálása, de ,,a javaslatokban megjelent a természeti erőforrások fokozódó mértékű felhasználásának meteorológiai folyamatokra gyakorolt hatása” (VAHAVA, 2003, p. 8.)
A konferencia témák között megjelent a jövő iránti felelősség, az ember-központúság, a nemzetközi együttműködések fontossága, de a fenntartható fejlődésről még nem esett szó.
A nyolcvanas évek elejére a globális környezeti problémák kiszélesedtek, és ez indokolta egy újabb ENSZ-konferencia előkészítését. 1983 decemberében kérte fel az ENSZ főtitkára GRO HARLEM BRUNDTLAND asszonyt arra, hogy alapítsa
meg ezt a független bizottságot, majd a megállapítások eredményeit tárja a világ népei és a döntés hozói elé.
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Brundtland Bizottság – Környezet és Fejlődés Világbizottság (1983–1987)
A Környezet és Fejlődés Világbizottság (1983–1987) feladata volt – ahogy BRUNDTLAND asszony fogalmazta a bizottság felé – Az emberiség céljait és létét felelősséggel kell összeegyeztetni, és ez mindnyájunk cselekvő támogatását követeli.
Mivel nincs kezünkben az alapvető problémák megoldásának kulcsa, nincs más lehetőség, mint szüntelenül keresni azt.
Szembe kell nézni a jövővel, az eljövendő generációk érdekeit védelmeznünk kell. Teljességgel nyilvánvaló - változtatásra
van szükségünk. (KÖRNYEZET ÉS FEJLŐDÉS VILÁGBIZOTTSÁG 1987)
A Brundtland Bizottság feladata volt:
1. olyan hosszú távú stratégia kidolgozása, amely 2000-ig és azon túl is lehetővé teszi a környezetkímélő fejlődést;
2. együttműködés feltételrendszer kidolgozása a környezet megóvására a különböző gazdasági fejlettségű- és a fejlődő
országok között a kölcsönösség elvei alapján;
3. teremtsen szintézist az emberek, az erőforrások, a környezet és a fejlődés időhorizontja között;
4. keressen módszereket és eszközöket, amelyek hatékonyabbá teszik a nemzetközi együttműködést a környezet
megóvása érdekében;
5. dolgozzon ki hosszú távú környezetvédelmi célokat a világ népei számára a következő évtizedekre;
6. alakítson ki hosszú távú cselekvési programot a környezet védelmével és jobbításával kapcsolatban, és az ehhez
szükséges erőfeszítéseket fogalmazza meg.
A Környezet és Fejlődés Világbizottság 1987-ben adta közre jelentését „Közös jövőnk” címmel, amelyben egyenesen a kormányokhoz és rajtuk keresztül intézményekhez, minisztériumokhoz, de mindenekelőtt az emberekhez szólt, akiknek jóléte minden környezet- és fejlődéspolitika végső célja. Fontos a multinacionális- és magánvállalatok szerepe, hiszen a nagy
nemzetközi társaságok forgalma sokszor nagyobb, mint egyes országoké, és ezért nekik kiemelt lehetőségük van abban,
hogy szerepet vállaljanak és irányítsák a változásokat.
A ,,Közös jövőnk” című jelentésben jelenik meg a fenntartható fejlődés gondolata. A harmonikus (fenntartható) fejlődés a
fejlődés olyan formája, amely a jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációit saját szükségleteik
kielégítésének lehetőségétől. A fejlődés magába foglalja a gazdaság és társadalom progresszív megváltoztatását. De a ﬁzikai
fenntarthatóság nem biztosítható másképp, csak ha a fejlesztési politika ﬁgyelmet fordít például arra, hogy meg kell változtatni a természetes erőforrások felhasználási módját, a költségek és juttatások elosztását. Ahol csekély a hajlandóság a
harmonikus fejlesztésre, ott is szem előtt kell tartani a generációk közti társadalmi méltányosságot, a generációkon belül
is ki kell terjeszteni az egyenlő jogok elvét. A környezetpolitika első alkalommal 1987-ben jelent meg a szerződések sorában
(EGYSÉGES EURÓPAI OKMÁNY, 1987).

Rio de Janeiro (1992)
Az ENSZ Közgyűlése 1992-re újabb konferenciát tűzött ki "Környezet és Fejlődés ENSZ Konferencia" címmel, amelynek
már központi gondolata lett a fenntartható fejlődés. Ennek meghatározása lényegét tekintve megegyezik a Környezet és
Fejlődés Világbizottság 1987-es jelentésében leírtakkal: olyan fejlődés, amely úgy elégíti ki a mai generációk igényeit, hogy
közben nem befolyásolja károsan a következő generációk ugyanazon igényei kielégítését.
A konferencián a 178 ENSZ-tagállam közül 172 vett részt, ezek közül 110 delegációt államfő vagy kormányfő vezetett, akik
számára megszervezték a Föld Csúcstalálkozót, ahol GÖNCZ ÁRPÁD, a Magyar Köztársaság elnöke is beszédet tartott.
A Riói Nyilatkozatban általános elveket fogalmaztak meg az erőforrások hasznosításáról, a környezet védelméről, a fenntartható fejlődésről és az egyes országok együttműködésének alapelveiről. Elfogadták a „Feladatok a XXI. századra” (Agenda 21) c. dokumentumot, amely ajánlások és javaslatok gyűjteménye a fenntartható fejlődés megvalósítása érdekében.
Szintén Rióban került elfogadásra az ENSZ Éghajlatváltozás Keretegyezménye, amelynek része az Egyezmény a biológiai
sokféleségről és a Nyilatkozat az erdőkre vonatkozó elvekről.
Megállapodás született arról is, hogy az ENSZ keretében létrejön a Fenntartható Fejlődés Bizottság, amely ﬁgyelemmel
kíséri a konferencia határozatainak és ajánlásainak végrehajtását. Magyarország a kezdetektől fogva tagja ennek a bizottságnak.
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Aalborg (1994)
Az európai városok és közösségek reagáltak a Riói felhívásra és létrehozták az ún. „Európai kampány a fenntartható városokért és közösségekért” programot. Ennek alapjait Dániában, az 1994-ben Aalborgban megrendezett konferencián fektették le, megalkotva az „Európai Városok Chartája a Fenntartható Fejlődésért” című dokumentumot, amely „Aalborg Charter” néven vált ismertté. 1996-ban rendezték meg a második „Fenntartható Városok Konferenciát” Lisszabonban, majd
1997-ben került sor a „Rio+5 Konferenciára”, amely a Riói Konferencia óta eltelt öt év eredményeit értékelte.

Amsterdami Egyezmény (1997)
1997-ben az Amsterdami Egyezmény az Európai Unió számára a fenntartható fejlődést az egyik legfontosabb alapvető prioritásként kezelte. Deklarálták, hogy a gazdaság- és a társadalompolitika, az ipar, a mezőgazdaság, a kereskedelem, a turizmus és az energiagazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a fenntartható fejlődés alapeszméjét és követelményeit.
Az ,,Agenda 2000” rámutatott mindazon az EU politikai javaslatokra, amelyek szükségesek a fenntartható foglalkoztatás
és a gazdasági növekedés biztosításához. Az uniós politika négy alapvető céljának egyikeként megjelent a környezetvédelem és az életminőség javításának gondolata.

Johannesburg (2002)
A harmadik ENSZ Világkonferenciát 2002-ben, Johannesburgban tartották „A fenntartható fejlődés világfóruma” címmel. Ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy a fenntarthatóságnak erős társadalmi vonatkozása is van, és így alakult ki a fenntartható fejlődés három tartópillére: a környezet, a gazdaság és a társadalom vonatkozásában (LÁNG, 2011).

A fenntartható fejlődés fogalmának meghatározása
A Brundtland Bizottság 1987-ben úgy fogalmazta meg a fenntartható fejlődés fogalmát, hogy „olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen igényeket anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk lehetőségét saját igényeik kielégítésére.” (KÖZÖS JÖVŐNK JELENTÉS, 1987). A fenntartható fejlődés tágan értelmezve az életminőség javítását szolgálja, amelynek a gazdasági fejlődéssel együtt kell érvényesülnie a szociális igazságossággal, az esélyegyenlőséggel, a természeti erőforrásokkal
való fenntartható gazdálkodással. A fenntartható gazdálkodás értelmében: a társadalom reális szükségleteit csak a természeti környezet eltartóképességével összhangban lehet kielégíteni, a környezet eltartóképessége ugyanakkor az egyéni és
társadalmi igények kielégítését is korlátozza. Csak a környezet által biztosított erőforrásokat használhatják gazdaságok,
amelyeket a társadalom a környezetből állít elő és termel újra. A hosszú távú fejlődés, a fennmaradás, a fenntarthatóság
érdekében fontos az újratermelő folyamatok fenntarthatóságának biztosítása. (FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZOTTSÁG JELENTÉS, 2002). Láng István akadémikus megfogalmazása szerint (FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZOTTSÁG
JELENTÉS, 2002, p. 10.):
,,A fenntarthatóság középpontjában az ember áll, akinek életszükségleteit már most ki kell elégíteni úgy, hogy egyúttal a
jövő generációk hasonló érdekeit is ﬁgyelembe kell venni. A Bruntland Bizottság a környezet védelmét és az erőforrások
takarékos használatát közvetlenül még nem említi. A fenntartható fejlődés fogalma ily módon a fejlődő világ, illetve az
alacsony jövedelmű társadalmi csoportok számára üzenet, hogy reményt adjon a jövőt illetően. A közvetett értelmezésnél
azonban egyértelművé válik, hogy a jövő generációk csak akkor részesülhetnek a földi javakban, ha nagyfokú takarékosság
valósul meg az erőforrások hasznosításában, illetve ha megőrzik a környezet értékeit. A fenntartható fejlődés olyan természeti, gazdasági és társadalmi modell, amely a mennyiségi növekedés és a minőségi fejlődés elemeit egyaránt magában
foglalja, de ezek egymás közötti aránya szükségszerűen eltérő a konkrét országok esetében.”
Az emberiség alapértékeinek egyike a földi bioszféra és az élet minden formájának tisztelete. Nem lehet célja az embernek
az egész globális környezetnek a maga igénye szerinti átalakítása, hiszen az emberiség folyamatosan növekvő igényei miatt
ez hosszútávon nem fenntartható. A fenntarthatósághoz a társadalmaknak a belső és a külső feltételekhez való alkalmazkodással kell reagálnia. A fenntartható társadalom legfontosabb ismérvei: a szociális igazságosság, amelynek az alapja a
lehetőségekhez való hozzáférés; az esélyegyenlőség biztosítása, a társadalmi javakból és terhekből való közös részesedés; az
életminőség folytonos javítására való törekvés; a természeti erőforrások fenntartó használata; a környezettudatos és környezet-etikus magatartási minták elsajátítása; a környezetminőség megőrzése. Az életminőség magában foglalja az egész-
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séget, a teljes testi, szociális és lelki egészség feltételeinek megteremtését, ehhez kapcsolódóan az egészséges környezeti
feltételeket, az anyagi jólétet, a demokratikus jogokat, a biztonságot, a mindenki számára elérhető oktatást stb. ,,A fenntarthatósági célok társadalmi szinten történő megvalósításhoz elengedhetetlen a rendszerszemléletű gondolkodás, döntéshozás, amelynek kormányzási megtestesítője a fenntartható fejlődés minden dimenzióját integráló intézményrendszer.
A fenntartható fejlődés gondolatának társadalmasítása-, a kitűzött célok elérése érdekében szükség van oktatási, szemléletformálási-kommunikációs tevékenységre.” (HAVAS, 2001).
A fenntartható társadalomban a környezetvédelem és a gazdasági fejlesztési célkitűzések stratégiailag összetartoznak.
A ,,Feladatok a XXI. századra” szövege szerint a fenntartható fejlődés magában foglalja a társadalmi igazságosságot is. Egy
fenntartható világban harmonikus kapcsolatnak kell lenni a környezetvédelem, a gazdasági célkitűzések és a társadalmi
igazságosság között. Fenntartható fejlődés biztosítja az emberi életminőség javítását az ökoszisztémák fenntartható teherbíró képességén belül (NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007).

A fenntartható fejlődés mutatói
Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Bizottsága 1994-ben kidolgozta a fenntartható fejlődés mutatóit:
1. Az erőforrásokat hatékonyan használjuk, a hulladékképződést minimális szinten tartjuk.
2. A szennyezést korlátozzuk azon a szinten, amely nem károsítja sem a természeti rendszereket, sem az emberi egészséget.
3. Az emberek egészségét biztonságos, tiszta és kellemes környezet fenntartásával védjük, olyan egészségügyi szolgáltatás biztosításával, amely a beteg megfelelő ellátása mellett a megelőzésre helyezi a hangsúlyt.
4. A természet sokféleségét (a biodiverzitást) értékként kezeljük és óvjuk.
5. A közösségek helyi igényeit – ahol csak lehet – helyileg elégítjük ki.
6. Igyekszünk biztosítani, hogy a jó minőségű élelmiszerhez, ivóvízhez, otthonhoz és üzemanyaghoz elérhető áron
lehessen mindenkinek hozzájutni.
7. Mindenkinek legyen lehetősége a sokszínű gazdaságban a neki megfelelő munka vállalásához. A munkavégzésért
tisztességes ﬁzetés járjon, miközben váljon elismertté az egymásért és a közösségért végzett munka értéke.
8. Az áruk, a szolgáltatások a környezet megterhelése nélkül legyenek megközelíthetőek, ne csak az autóval rendelkezők számára.
9. Az embereknek ne kelljen félniük a bűnözéstől, zaklatástól a személyes meggyőződésük, etnikai, nemi hovatartozásuk vagy szexuális szokásaik miatt.
10. Mindenki megszerezhesse azokat az ismereteket, információkat, tudást és készségeket, amelyek birtokában a társadalom teljes értékű tagjává válhat.
11. A társadalom minden tagjának legyen lehetősége a döntéshozatali folyamatban való részvételre.
12. Mindenki számára legyen hozzáférhető a kulturális, pihenési és kikapcsolódási lehetőségek választéka.
13. Az ember alkotta környezetben, a helyekben és a tárgyakban szépség és hasznosság érvényesüljön.
14. A települések legyenek emberléptékűek.
15. Tiszteljük a sokféleséget és a helyi sajátosságokat.

Életminőséget is jelenthet a fenntarthatóság – politikusok, civilek felelőssége
A fenntartható fejlődés a tágan értelmezett életminőség javulását szolgálja, ezért a szociális jólét elérését, megtartását
elősegítő gazdasági fejlődéssel együtt kell érvényesülnie a szociális igazságosságnak és az esélyegyenlőségnek, valamint a
természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodásnak. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a természeti környezet eltartó-képességével összhangban lehet csak a társadalom reális szükségleteinek a kielégítéséről gondoskodni. A környezeti eltartó
képesség egyben az emberi igények kielégítésének korlátja.
A gazdaság csak azokat az erőforrásokat használhatja, amelyeket a környezet biztosít, amelyeket a társadalom állít elő és
termel újra. A társadalmi, ökológiai és gazdasági fenntarthatóság érdekében kulcsfontosságú az újratermelő folyamatok
fenntarthatóságának biztosítása, melynek védelméről a nemzetközi és nemzeti politikai döntéshozóknak kell törvényi, a
helyi közösségeknek, civileknek végrehajtási szinten gondoskodni.
Az emberiség a földi bioszféra része, és az emberiség alapértékeinek egyike az élet minden formájának tisztelete. Az emberiségnek nem lehet célja a globális környezet saját igényei szerinti átalakítsa. Politikusainknak, a helyi közösségeknek úgy
kell a társadalmat igazgatnia, hogy az életminőség a változó környezetben hosszú távon is biztosított legyen. A fenntart-

Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar І Tudományos Doktorandusz Konferencia І Sopron, 2011. április 13. І

193

ható társadalmi működést a külső-, belső társadalmi feltételek helyes megválasztásával kell biztosítania (LÁSZLÓ, 1996).
A fenntartható társadalom legfontosabb ismérvei, alapvető követelményei:
• szociális igazságosság, a lehetőségekhez való egyenlő esélyekkel történő hozzáférés, az esélyegyenlőség biztosítása;
• a társadalmi terhekből való közös részesedés megszervezése;
• az életminőség folytonos javítására való törekvés;
• a természeti erőforrások fenntartó használata.
A fenti szükségek biztosításához a társadalom környezettudatos és etikus magatartása szükséges. Az életminőség magában foglalja az egészséget, a testi-, lelki és szociális jólétet, és az ehhez kapcsolódó anyagi jólétet, az egészséges környezeti
feltételeket, a demokratikus jogokat, a biztonságot, a mindenki számára elérhető oktatást stb. A megvalósításhoz elengedhetetlen a rendszerszemléletű gondolkodás és kormányzás, amelynek intézményi, kormányzási megtestesítője a fenntartható fejlődés minden dimenzióját integráló intézményrendszer. A fenntartható fejlődés minden egyes részterületén a kitűzött célok elérése érdekében szükség van oktatási, valamint szemléletformáló kommunikációs tevékenységre.

Magyar környezetvédelmi törvényi feltételek – a szemléletformálás jelentősége
A magyar társadalomban az 1970-es években kezdtek el foglalkozni a környezete és természetvédelmi kérdésekkel, ekkor
indultak az első környezetvédő mozgalmak. Ennek előzménye volt az 1972-ben a Római Club által közzétett ,,A növekedés
határai” című jelentés. A magyarországi környezetvédelmi mozgalmak sajnálatos módon környezetvédelemmel kapcsolatos ,,botrányok”-hoz köthetően jelentek meg, mint a Bős-Nagymarosi Vízi-erőmű építés kérdése. A hazai környezeti kérdésekkel kapcsolatos közvélemény vizsgálatok 1993-ban kezdődtek (SZÁNTÓ, 1993), majd 1996-ban született egy nemzetközi összehasonlító tanulmány (MÉSZÁROS, 1996), amely 21 ország polgárainak körében végzett felmérés adatait elemzi,
majd 2010-ben született meg a GKI elemzése alapján a ,,Fenntartható Fejlődés Évkönyve”.
,,A fenntartható fejlődés nemzeti stratégiáját eléggé megkésve, 2007 júniusában fogadta el a magyar kormány, elsősorban
az Európai Unió sürgetésére. Az Országgyűlés eddig nem tárgyalta a nemzeti stratégiát, viszont 2008 májusában határozatot hozott a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács létrehozásáról. A Tanács 2008. október 10-én alakult meg SZILI
KATALIN, az Országgyűlés akkori elnökének vezetésével. A 32 tagú Tanács tagjai között vannak a parlamenti pártok szakpolitikusok, a környezetügyért felelős miniszter, a tudományos és a szakmai szervezetek, érdekvédelmi szervek, az önkormányzatok és a különböző civil szervezetek képviselői.’’ (LÁNG, 2008, p. 24)
Néhány magyarországi adat, amely azt támasztja alá, hogy az elmúlt 15 évben nem sokat változott a magyar közvélemény
környezet védelemmel kapcsolatos attitűdje. 1996-ban a magyarok 42,6%-a válaszolta, hogy hajlandó lenne magasabb árat
ﬁzetni a környezet megóvása érdekében (németek 60,1%-a), de ezzel egyidejűleg a 21 országban végzett felmérés szerint a
Magyarországon élők között volt a legmagasabb azoknak az aránya, akik elutasították, hogy hajlandóak lennének életszínvonaluk csökkenése árán is tenni a környezetvédelemért. A fenti tanulmányból említhető (MÉSZÁROS, 1996), hogy a válaszadók 19,6%-a súlyosnak, 36,6% eléggé súlyosnak, míg 37,8%-a nagyon súlyosnak, azaz összességében a megkérdezettek
94%-a súlyosnak ítélte meg az erők pusztulását, hasonlóan a vizek-, a levegő és a talajszennyezés mértékével. A válaszadók
többsége 50,8%-a a vállalatokat tette ezért felelőssé, míg a válaszadók 44,7%-a úgy vélte, hogy az emberek a megélhetési gondjaik miatt nem foglalkoznak környezetvédelmi problémákkal. Az 1996-ban készült felméréshez nagyon hasonló
megállapítás született a GKI 2010-ben készült Fenntartható fejlődés Évkönyve kutatás eredményeként. A GKI 2010-ben
fenntarthatósággal kapcsolatos kutatása során arra az eredményre jutott, mint ’96-ban MÉSZÁROS. Mindkét esetben
megkérdezett emberek és a vállalatok – a válaszadók 60%-a – nagyon fontosnak tartja a környezet-védelmet, környezet tudatosnak vallja magát (GKI, 2010, p. 168.). Összefüggés mutatkozik az iskolai végzettség, az életkor és a környezetért érzett
felelősség tekintetében. Minél magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik a válaszadó, és életkorát tekintve minél idősebb,
annál több felelősséget érez a környezete iránt. (GKI, 2010, p. 154.). ,,A természeti értékeket meg kell őrizni az unokáink
számára annak árán is, ha emiatt jelenlegi életszínvonalunk csökken?” kérdésre iskolai végzettségre való tekintet nélkül
az idősebbek ítélték fontosnak a természeti értékek védelmét. Érdekes összefüggést mutatnak a válaszok arra a kérdésre
,,Én személy szerint nem tehetek többet a környezetvédelemért”. Minél magasabb a válaszadók iskolai végzettsége, annál
kritikusabban ítélik meg saját viselkedésüket és gondolják, hogy felelősek a környezetükért. (GKI, 2010, p.168.). Erős elvárásként fogalmazódik meg a válaszadók körében a környezettudatos szemlélet-formálással, oktatással szembeni igény.
A válaszadók között szinte nincs eltérés, az 5-ös skálán 4,3–4,5 fontosságúnak ítélik, hogy többet kellene tenni a környezetvédelmi oktatás területén Magyarországnak.
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A hazai környezetpolitikában kiemelkedő jelentőségű az 1995-ben elfogadott Környezetvédelmi Törvény (1995. évi LIII.),
amelyet 2010 és 2011-ben módosított az Alkotmány. Az 1995-ben elfogadott Környezetvédelmi Törvény (1995. évi LIII.)
célja az ember és környezete harmonikus kapcsolat kialakításának szabályozása, a környezet egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt védelméről való rendelkezés, a fenntartható fejlődés biztosítása. (1 § (1)
További célja a természeti örökség és a környezeti értékek nemzeti vagyonként történő deklarálása, az élővilág, az ember
egészsége és életminőségének megőrzése és védelme, az emberi tevékenység és a természet közötti harmónia megtartása,
a jelen generációk egészségének és a jövő generációk létének, a fajok fennmaradásának biztosítása. A törvény deklarálja a
fenntartható fejlődés (w) fogalmát: mint a társadalmi-gazdasági viszonyok és tevékenységek rendszere, amely a természeti
értékeket megőrzi a jelen és a jövő nemzedékek számára, a természeti erőforrásokat takarékosan és célszerűen használja,
ökológiai szempontból hosszú távon biztosítja az életminőség javítását és a sokféleség megőrzését. (1995. évi LIII.)
1996-ban érvénybe lépett Nemzeti Környezetvédelmi Program (KNP) és ennek részeként a Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (NEKAO). Mindkét program hangsúlyozza a környezeti szemléletformálás, a környezeti és egészségnevelés jelentőségét, és tartalmaz jogszabályokat ezek tartalmáról és az állami felelősségekről. A Környezetvédelmi Törvény
minden magyar állampolgár számára biztosítja azt a jogot, hogy legyen tájékozott a környezetéről, a Nemzeti Környezetvédelmi Program sokféle cselekvési feladatot rögzít az állampolgárok környezeti szemléletének alakítása érdekében. Világszerte, de Magyarországon is szükség van olyan polgárokra, akik jobban ismerik a környezetet, és akik rendelkeznek a
környezet és a gazdaság egymással összefüggő kapcsolatának megértéséhez szükséges átfogó ismeretekkel. A helyi közösségeknek, az oktatásnak, a szemléletformálásnak, kulcsszerepe van ebben a folyamatban. A helyi közösségek vezetőinek, a
civil szervezeteknek, a pedagógusoknak vezető szerepet kell vállalniuk abban, hogy felkészítsék a társadalmat az értékrend
és fogyasztási szokások változtatására. Fontos kiemelni, hogy nagy a felelőssége az országos és helyi politikai döntéshozóknak is, akiknek feladata a fenti változtatási szükségszerűségek megfelelő stratégiai-, politikai-, és törvényi előkészítés.
A Magyar Köztársaság Kormánya 2007 júniusában megalkotta a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégiát. A Stratégia
keretein belül deklarálta a társadalom és természeti együttműködő-képesség alapelveit, rendelkezik a jelen és a jövő nemzedékek jólététének, erőforrás elérésének biztosításáról.

Vizsgálati eredmények értékelése, megvitatása, következtetések
A kutatások eredményeként megállapítható, hogy mind a világ, mind Magyarország sokat lépett előre annak felismerésében, hogy a teremtett világ és az ember viszonyában súlyos aránytalanságok léptek fel az elmúlt 150 évében, de különösen az elmúlt 30 évben, és a fejlődés ilyen ütemben nem folytatódhat. A fejlődés jelenlegi üteme fenntarthatatlan, sőt az
emberiségnek komoly erőfeszítéséket kell tenni a megbomlott ökológiai, gazdasági és társadalmi egyensúly, valamint az
egyenlőtlenségek kiküszöbölésére. E tanulmánynak célja a fenntarthatóság történeti áttekintése, de nem vállalkozik az
okok és jelenségek teljes körű feltárására. Célja inkább az volt, hogy történeti szempontból elemezze a fenntarthatósággal
kapcsolatos nemzetközi és hazai döntéshozói szempontokat, főbb megállapításokat, bemutassa és adatokkal támassza alá,
hogy súlyos ökológiai és gazdasági gondokkal küzd ,,kicsiny kis bolygónk”. A nemzetközi és hazai politikai, gazdasági és
társadalmi fórumokon –nemzetközi, nemzeti és helyi döntéshozói szinteken egyre szélesebb rétegeket, civil szervezeteket
foglalkoztat Földünk fenntarthatóságának, a környezetvédelem, a gazdasági és társadalmi fenntarthatatlanság kérdése.
Hogyan kapcsolódik a fenntarthatóság kérdésébe az erdő és az erdész?
Felismeri és képviseli az erdész magas szakmai, etikai elvek alapján a szakmapolitikát, azaz jó gazda módjára óvja az erdőt,
gondoskodik annak ésszerű, a fenntarthatóságot biztosító használatáról. ,,Az erdő jövője az emberiség jövőjének központi
kérdése, mivel a Föld ma majdnem 7 milliárd ember számára biztosít egészséges természeti környezetet, köt meg a levegőből széndioxidot, biztosít víz és levegő tisztaságot, élőhelyet növényeknek, állatoknak. 2050-ben várhatóan 9 milliárd embert kell ,,kiszolgálnia” a föld erdeinek, azaz megújuló energiaforrást, nyersanyagot, és harmonikus természeti környezetet
biztosítani” (SOLYMOS, 2004) A világon ma 3 869 millió ha erdő van, Európában 1 039 millió hektár. Az Európai Unió erdősültsége 42%, amely kb. 20 milliárd m3 élőfa-készletet jelent és hozzávetőlegesen 5 millió ember számára biztosít munkahelyet az EU-ban. Az Európai Unió 820 ezer hektár erdő telepítését támogatja évente (SOLYMOS, 2004, p. 8). Nagy fejlesztési potenciált jelent a Föld számára az erdő, mivel a Föld szénalapú nyersanyag készletei (szén, földgáz, kőolaj) rohamosan
fogynak és egyre nagyobb szerepet kapnak a megújuló energiaforrások, így az erdő is a biomassza alapú energia ellátásában.
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Összefoglalás – Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!
Most van az utolsó alkalom a mai világ történetében, hogy fenntarthatóbb pályára térjünk át, és átértékeljük életvitelünket a közvetlen környezetünkkel kapcsolatban, különben későbbi esélyeink csak romlanak. Nem kergethetjük továbbra is
a gazdasági növekedés ábrándját. A gazdaság összeomlása elkerülhetetlen, ha nem változtatunk fogyasztói szokásainkon
és különösen a természeti erőforrások használatán. Fenntartható módon kell használnunk természeti környezetünket, a
természeti erőforrásokat, működtetni a gazdaságot, részt venni a nemzetközi együttműködésekben.
Az erdő és a fa nem csak megújuló nyersanyag, alacsony környezetei terhelést jelentő alapanyag, de az erdő biztosítja a
biodiverzitást, a szénmegkötő kapacitást, a levegő- és víztisztaságot, a talajvédelmet és a rekreációs lehetőségeket. A gazdasági válság egyszer véget ér, de a fellendüléshez, a megnövekedett szállítási és közlekedési igények kielégítéséhez energia és
más természeti erőforrások kellenek, és látszik, nem lesz elég belőlük az elkövetkező évtizedekben. A klímaváltozás, az ózon
lyuk megjelenése és terjedése, a sajátosan radikális éghajlati jelenségek (árvizek, hurrikánok) gyakoriságának növekedése,
az időleges és területi élelmiszerhiány, a világ jelenlegi trendek szerinti változása a fenntarthatatlanságra mutatnak.
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* Egy ember vagy egy adott terület népességének a természetre gyakorolt hatását egy hektárban kifejezett mutatószámmal,
az ökológiai lábnyommal lehet leírni. A ökológiai lábnyom az a terület, ami károsodás nélkül meg tudja termelni az aktuális
életvitelünkhöz szükséges javakat (élelem, közlekedés, energia felhasználás, természetre gyakorolt életvitelből adódó terhelések, pl. hulladék termelés).
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Abstract
The mean increment of Salix Alba ’Express’ is less, than the increment of most hybrid poplar clones, but the current annual
increment of the ﬁrst 4 years is very high and its intensity is stronger as the current annual increment of poplars. With a
rotation of 3-4 years the yield of Salix is higher than the yield of poplars, so they are suitable for use in energy plantations.
The increment is mainly determined by the precipitation balance of the vegetation period.
Producing wood for energy purposes on energy plantations can mainly be important for private forest owners, but may
have relevance also for state forestry on sites where this is justiﬁed by the site conditions. Considering the trend of climate change more and more of these sites become available because the forestry climate boundaries are shifting (drought
periods and unsuccessful afforestation are becoming more frequent). On areas where only fulewood can be produced as a
sortiment and the primary function of the forest is wood production the establishment and management energy plantations
is justiﬁed. The ’energy’ willow can not only be used on very short rotation energy plantations but also on fulewood plantations with a rotation of 6-15 years but there is no experience yet for these plantations.
Keywords: Alternative energy, biomass, bioenergy, Salix alba AUCT. ’Express’
Kulcsszavak: Alternatív energia, biomassza, bioenergia, Salix alba AUCT. ’Express’

Bevezetés
A Föld népességének növekedése, az ipari és a gépesített, kemizált mezőgazdasági termelés elterjedése együttesen az energia-felhasználás állandósult növekedését eredményezik. A fejlett ipari országok ugyanakkor hosszú távon törekednek a biológiai erőforrások egyre nagyobb mértékű hasznosítására.
A fosszilis energiahordozók olyan napenergia-eredetű energiaforrások, amelyek a Föld korai fejlődési időszakaiban jöttek
létre producens és konzumens élőlények szerves anyagainak felhalmozódása illetve átalakulása révén. A kiinduló anyagok
a keletkezés időszakában a növények, amelyek a jól ismert fotoszintézis-folyamatok közben kötötték meg a légkör CO2-jéből
(szerves vegyületek formájában) a karbont, jelentős mennyiségű energiát felhasználva, tárolva.
Ebben az időszakban a légkör CO2-koncentrációja csökkent, ezzel együtt az O2 hányad pedig nőtt. Így kialakult és egyben
stabilizálódott az a légkör, amelyben lehetővé vált magasabb rendű élőlények kifejlődése.
A fosszilis energiahordozók legfontosabb jellemzője, hogy egy korábbi földtörténeti időszakban megkötött karbont tartalmaznak. Ezen energiaforrások elégetésével keletkező CO2 a már stabilizálódott, jelenkori légkörben hoz létre CO2felhalmozódást. Az egyre bővülő ipari tevékenység és a Föld népességének rohamos növekedése miatt ez a CO2 igen nagy
mennyiségben keletkezik, halmozódik, és a légköri arányának növekedésével hozzájárul az üvegházhatás fokozódásához.
A folyamat az utóbbi időszakban felgyorsult. Ez érthető is, hiszen az elmúlt 50 évben a Föld lakossága több CO2-t juttatott a
légkörbe, mint az emberiség korábbi történetében összesen. (MAROSVÖLGYI, 2008)
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Világszerte számos projekt, kutatóintézet foglalkozik ennek a folyamatnak a lehetséges lefékezésével. Ez a cél motiválta
a rövid néven a SOSKLIMA projekt elindítását is. A projekt teljes címe: A klímaváltozás okozta szélsőséges termőhelyek
kiszámítható energetikai hasznosítása kiemelkedő hozamú hazai fafajok új fajtáival. Az ezzel kapcsolatos kutatásokban
részt vesz a Silvanus Csoport Faiskolai Árutermelő és Forgalmazó Kft., a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, a
Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar valamint az Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztő Kutató- Fejlesztő
Kht. Az együttműködés 2007-ben kezdődött el és 2010. december 31-én zárul. A projekt célja gyors növekedésű, nagy hozamú hazai fafajokból olyan fajták kinemesítése és elszaporítása, melyek jól hasznosítják az erdészeti határ-termőhelyeket.
Az utóbbi évtizedekben komoly egyetértés alakult ki abban, hogy a fenntartható fejlődés három alappillére: a gazdaság
fenntartható működtetése, a társadalmi viszonyok elfogadható, rugalmas és önkorrekcióra képes formáinak megvalósítása, valamint a környezet és a természeti erőforrások megőrzése együttesen.
A magyar nemzetgazdaság nem kiugróan magas energiafogyasztó, sokkal inkább probléma a felhasználás hatékonysága.
Mivel az erőforrás-felhasználás 87%-át ősmaradványi (fosszilis) energiahordozók képviselik, ezek fogyása rejti a legnagyobb kockázatot. Ennek következtében elsődleges cél a megújuló energiaforrások arányának növelése, vagy a nem megújuló energiahordozókból a fogyasztás olyan mértékű csökkentése, visszafogása, hogy azok felhasználhatósága kitolódjon.
A megújuló energiaforrások jelentősége, hogy használatuk összhangban van a fenntartható fejlődés alapelveivel, és kevésbé
káros a természetre. A legfontosabb megújuló energiaforrások között szerepel a bioenergia. El kell tehát érni, hogy növekedjen az energiafelhasználásában a megújuló energiahordozók részaránya.
Az energetikai célra hasznosítható faanyag (dendromassza) iránt növekvő igényt a hagyományos erdőgazdálkodás mellett a
gyorsan rotált energetikai ültetvények (short rotation forestry) bizonytalan mértékben ugyan, de együttesen fedezni tudják.
Az ültetvényes fatermesztés célja a szélsőséges, illetve más művelési ágban kevésbé gazdaságosan hasznosítható termőhelyen, előre meghatározott célválaszték előállítása nagy mennyiségben és lehetőleg homogén minőségben. Ezekre az
állományokra intenzív kezelési, termesztési mód (termesztéstechnológia) a jellemző. A hazai gyakorlatban a mennyiségi
fatermesztési céllal telepített nyár és fűz faültetvények, a rövid vágásfordulójú energetikai céllal telepített (fűz, nyár, akác)
ültetvények, és bizonyos értelemben az intenzíven kezelt akácosaink felelnek meg. (JUHÁSZ et al., 2009)
A „faültetvény” fogalma az új erdőtörvény szerint „jellemzően idegenhonos fafajokból álló, szabványos hálózatban ültetett legalább 15 éves vágásfordulóval intenzíven kezelt erdő”. A törvény a korábban faültetvénynek minősülő területeket, a
szabadrendelkezésű erdők közé sorolja. A mezőgazdasági művelési ágba tartozó területen létesített energetikai célültetvények, gyorsan nagy mennyiségben termelnek dendromasszát, illetve racionálisabb földművelést biztosítanak azokon a területeken, amelyek a hagyományos mezőgazdasági hasznosításból (a környezetünkben ható gazdasági és egyéb folyamatok
miatt) kivonásra kerültek. Így nem csak az energianövények nagymennyiségű előállítását biztosítják, de kedvező esetben
a mezőgazdasági területek kihasználtsága és a jövedelmezősége is javítható. Lényeges azonban, hogy az élelmiszerpiaci
folyamatok hektikusságát követve, ezek az ültetvényterületek bármikor visszaalakíthatóak szántóvá (a művelési ágba való
besorolás alapvetően nem is változik meg a létesítéssel).

A vizsgálatok célja
A projekt legígéretesebb fűz fajtája a Salix alba ’Express’, amely a termőhelyi szélsőségekre az egyik leginkább toleráns genotípus. Száraz és nedves-vizes termőhely-típusokon is magas a dugványok megeredésének aránya, gyökeresedése. A Salix
alba ’Express’-szel kapcsolatos terepi munkák célja az volt, hogy felmérjük a telepített kísérleti állományokban a várható
fatermést. A projekt során célunk egy termésbecslési rendszer kidolgozása, ahol néhány könnyen mérhető alap-paraméterből (fafaj, tőátmérő, hektáronkénti tőszám stb.) nagy biztonsággal előre megállapítható lenne a várható naturális hozam.
Alaphipotézisünk volt, hogy a fa tőátmérője lesz a vezéradat, mivel a ﬁatal faegyedek esetében az átmérőhöz viszonyítva a
magasság sokkal kevésbé korrelál a fatömeghez.

A vizsgálatok lefolytatása
A mérések 2010. január 26. és március 2. között zajlottak az alábbiak szerint. Kijelöltük a mintasorokat a terepen és GPS
segítségével bemértük azok EOV koordinátáit. A mintasorok számát a terület méretének függvényében határoztuk meg
(lásd: lejjebb). A mintasor első egyedétől 5 m-re kijelöltük az első mintafát (1/1; sor/egyed), jelzőszámát felírtuk a törzsre,
majd a felszíntől 5 cm-re történő vágással kidöntöttük. A terület méretétől és az ültetvény tőtávolságától függően 10 illetve
20 méterenként jelöltük ki a mintafákat. Amennyiben a kimért helyen nem találtunk faegyedet, a megfelelő sorszámmal
jegyzőkönyvbe került az ún. „nullfa”. A vizsgálatokat az ország hat régiójában, teljesen eltérő termőhelyeken készítettük.
Az eredmények az első felvételezési kör utániak, tehát mindenképp további vizsgálati sorozatokra lesz szükség, amire külön hosszú távú vizsgálati stratégiát dolgoztunk ki.
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A kidöntött mintafák átlagos tő- és mellmagassági átmérőjét megmértük. Ez történhet kerületméréssel hagyományos mérőszalag vagy -szalag segítségével, illetve az átmérő közvetlen mérésével tolómérő (átlaló) használatával. Utóbbi esetben
két, egymásra merőleges átmérő mérése szükséges. Mi a mérés során ez utóbbit választottuk. A mérést minden esetben
milliméter pontossággal végeztük el.
Ezt követően megmértük a mintafa hosszát (magasságát) centiméter pontossággal, majd a tömegét 10 gramm pontossággal.
A mintasorok számát illetve a mérési szakaszok hosszát úgy határoztuk meg, hogy a mintafák száma az állomány egyedszámának minimum 1%-a legyen.
A mintafák legalább 15–20%-át tüzeléstechnikai mérések céljából a területről elszállítottuk. Erre a célra úgy jelöltük ki a
mintafákat, hogy azok az állományt, mint átlagfák reprezentálják. Ezeket egyedenként feldarabolva külön nejlonzsákba
helyeztük, a zsákon a sorszámot jól látható módon feltüntettük.
A vágás évében várható fatermés megállapításához, elsőként meg kell határoznunk azokat az összefüggéseket, mérendő paramétereket, amelyek segítségével fel tudjuk állítani az adott fafajra vonatkozó fatermési modellt. Az ültetvényszerű, közel
bokor alakú energia ültetvények fatermésének meghatározására a szakirodalom két alapvetően eltérő mérési technológia
csoportot különít el:
• roncsolásmentes föld feletti biomassza mennyiségének meghatározása,
• roncsolásos föld feletti biomassza meghatározása.
A két metodika között jelentős különbség, hogy míg az elsőnél olyan bemenetei adatokat keresünk, amelyek az ültetvény
valamely átlagadataiból közvetlenül megkaphatók, úgy a másiknál minden esetben a begyűjtött minták utófeldolgozását
követően kapunk eredményt a várható fatermés meghatározására.
A kiválasztandó módszer meghatározásakor cél a költség- és időtakarékosság is. A kétfajta föld feletti biomassza meghatározási módszer összehasonlítását végezte el Nordh és Verwijst 4 éves Salix klón állományokban. A vizsgálat során a
különböző klónok esetében roncsolásmentes és roncsolásos föld feletti biomassza tömeg meghatározást végeztek. Az első
esetben a törzseket élőnedves állapotban mérték le, és vizsgálták a tömeg-tőátmérő összefüggéseket, míg a második esetben
a roncsolt egyedek szárazanyag tartalmának tömegét vizsgálták. A kétféle vizsgálat közötti átlagos eltérés nem volt szigniﬁ káns. A két tömeg között mindössze 3% eltérés volt kimutatható. Vizsgálataik alapján kimondható, hogy ipari méretekben
a roncsolásmentes vizsgálati metódus megbízható eredményt ad, azonban kiemelték a módszer fejlesztésének szükségességét. Megjegyzendő azonban, hogy az általuk elvégzett összehasonlítást az első termelési ciklusban végezték el, így az ezt
követő ciklusok hasonló mintavételi módszeréről nincs adat. (NORDH VERWIJST, 2004)
Elvégeztük egy 4 éves Salix alba ’Express’ törzselemzését (1. ábra). A vizsgálat kimutatta, hogy várhatóan 5-6 éves korban a
fafaj folyónövedék és átlagnövedék görbéje metszeni fogja egymást, azaz ez lesz a technikai vágásérettségi kora. A 2. ábrán
a klón törzsmetszete látható.

0,045

0,04

0,035

Z átlag

Z folyó

0,03

0,025

0,02

0,015

0,01

4 - 2009

3 - 2008

2 - 2007

0

1 - 2006

0,005

1. ábra: A 4 éves Salix alba ’Express’ folyó- és átlagnövedéke
(Horváth, 2009) / The average and annual increment of a
ﬁve year old Salix alba ’Express’ (Horváth, 2009)

2. ábra: A 4 éves Salix alba ’Express’ törzsmetszete (HORVÁTH, 2009) / Annual and
average increment of a ﬁve year old Salix alba
’Express’ (HORVÁTH, 2009)
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AREVAL és munkatársai (2007) különböző módszerekkel számított biomassza egyenleteket hasonlítottak össze független adatsorokra, amelyek rövid vágásfordulójú ültetvények fatermési összefüggéseit írják le. Allometrikus egyenleteket
számítottak a változók logaritmikusan transzformált adataira: általános legkisebb négyzetösszegek regressziója szerint,
súlyozott legkisebb négyzetösszegek regressziója szerint. Ezenkívül nemlineáris regressziós egyenleteket is számítottak.
A legszorosabb összefüggést az első számítási módszer adta.
Az általunk választott mintavételi eljárás meg kellett, hogy feleljen a következő kritériumoknak:
• különböző korú, sarjasztatott állományokban (második, harmadik letermelést követően is) használható mintavétel,
• kevésbé időigényes módszer,
• két-három ember által gyorsan kivitelezhető módszer.
Ezeknek megfelelően a választott mintavételi eljárás a következő: a mintavétel a terület nagyságától függően alacsony mintatörzsszám százalékarányban, szisztematikusan elvégzett roncsolásmentes helyszíni tömegmérés volt.

A felvett adatok feldolgozása és értékelése
Mivel (a vártnak megfelelően) a fatömeg a tőátmérővel alakítja ki a legszorosabb függvénykapcsolatot, a továbbiakban már
nem mértünk mellmagassági átmérőt (3. ábra). Ez persze nagyban meg is könnyítette a munkát, hiszen azokban az állományokban, amelyeket már legalább egyszer letermeltek, a tőből 5-6 sarj nőtt, melyek tő- és mellmagassági átmérőjének
egyenkénti mérése nagy időveszteséggel járt volna. A 3. ábrán látható függvénykapcsolat természetesen csak a vizsgált mérettartományban áll fönn. Egyéb mérettartományra vonatkozó adat jelenleg még nem áll rendelkezésre.
Bár a Salix alba ’Express’ a termőhelyre nézve a leginkább toleráns genotípus, a telepített kísérleti állományok között nagy
eltéréseket tapasztalhatunk. Ezt a megállapítást igazolja a következő néhány példa is:
Mintaterület Borjád:
A parcella: 49,18 t/ha
Mintaterület Palánk:
A parcella: 26,63 t/ha

B parcella: 16,76 t/ha

C parcella: 7,70 t/ha

B parcella: 19,57 t/ha

A fenti adatok az átlagfák kitermelésekor mért élő-nedves tömegéből és az állomány egyedszámából hektárra számított
értékek.

3. ábra: A Palánk községhatárban lévő terület két parcellájának fatermési graﬁ konja (eredeti) /
Field function of the two trial parcells next to Palánk (orig.)

Ugyan a Salix alba ’Express’ megeredési erélye 100%-os volt a mintaterületeken, növekedését ﬁ gyelve a termőhelyi szélsőségekre már igen nagy érzékenységet mutat, amit az előbb közölt adatok is alátámasztanak.
A Silvanus Csoport Kft. Kapuvár-kistölgyfapusztai csemetekertjében létesített Salix alba ’Express’ anyatelepén kiválasztottunk hét olyan egyedet, melyek mint átlagfák reprezentálják az állományt. Hét egyeden megjelöltem a mellmagasságot
(130 cm), ahol a vegetációs időszak végéig kétheti rendszerességgel lemérem a kerületüket milliméter pontossággal, amiből
átlagátmérőt számítok. A kapott adatokat összevetem az adott két hetes időintervallumokra vonatkozó csapadékadatokkal.
A mellmagassági átmérő növekedésének nyomon követésével lehetőség nyílt a kéreg és a kéreg nélküli fatest (xylem, amely
a fűtőérték meghatározásához illeszthető) vizsgálatára. Az eredményeket a 4. ábra mutatja.
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4. ábra: A 2 éves törzs, az 5 éves törzs, a kéregnélküli törzs valamint a kéreg fűtőértéke (eredeti) /
Fuel value of the three types of samples(orig.)
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5. ábra: A 2 éves törzs, az 5 éves törzs, a kéreg nélküli törzs valamint a kéreg hamutartalm (eredeti) /
Ash contetnt of the threee types of samples (orig.)

Természetesen a két korcsoport között (2 éves és 5 éves fák) a különbség nem volt szigniﬁkáns, ugyanakkor a kéreg és a
faanyag hamutartalma és a fűtőértéke között jelentős az eltérés. A kéreg négyszer akkora hamumennyiséget termel, amit a
felhasználásnál ﬁgyelembe kell venni. A ﬁatalabb korú fák relatív magasabb hamutartalma a relatív nagyobb kéregaránynyal is magyarázható. A kéreg kéntartalma kétszerese a farész kéntartalmának (S, SO3), tehát a ﬁatalabb faanyag égetése
során az erőművek kénkibocsátása megnő.
Kéthetente mértem a fák mellmagassági kerületének változását a kiválasztott fák törzsén, és rögzítésre kerültek a csapadékadatok is. Két típusú törzset vizsgáltam, a monopodiálisat és a dipodiálisat. Az 6. ábra három monopodiális törzs mellmagassági átmérőjének növekedését mutatja. A növekedésmenet szorosan korrelál a lehullott csapadék mennyiségével: az
első periódus nagyon nedves volt, az július második fele és október közepe pedig nagyon száraz. A nagyon száraz időszakban
a fák kerülete ténylegesen csökkent.
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6. ábra: Monopodiális törzsek mellmagassági átmérőjének alakulása (eredeti) / DBH alteration of monopolidial stems (orig.)

Ugyanezt a jelenséget ﬁgyelhetjük meg ikertörzsű faegyedeken. A 7. ábra négy mintaegyed ikertörzseinek mellmagassági
átmérőit, míg a 8. ábrán az egyes mintafák két törzsének összesített mellmagassági átmérőjét ábrázoltam.
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7. ábra: Dipodiális törzsek mellmagassági átmérőjének alakulása(eredeti) / DBH alteration of dipodial stems (orig.)
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8. ábra: Dipodiális törzsek összesített mellmagassági átmérőjének alakulása (eredeti) /
Summerised DBH alteration of dipodial stems (orig.)
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A 9. ábra dipodiális törzset mutat. A 3-as számú mintaegyed két törzsét 3 A, illetve 3 B jelölést kapta. Az oszlopok mutatják
az ikertörzs körlapösszegének változását. Jól felismerhető a körlapösszeg tényleges csökkenése a száraz és nagyon száraz
periódusokban.
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9. ábra: Az ikertörzsek körlapjainak változása a 3-as mintaegyed esetében (eredeti) /
The alteration of basel area of a stem (Nr. 3.) (orig.)

Szárazanyagtartalom-meghatározás céljából négy hetes visszatéréssel mintát veszek az állományból. A vizsgálatból származó adatok az idei vegetációs időszak végén kerülnek kiértékelésre.
A továbbiakban levélindex méréssel, illetve a fotoszintetizáló felület kiszámításával szeretnénk szélesíteni a klónnal kapcsolatos ismereteinket. Az ehhez szükséges minta begyűjtése, valamint annak digitalizálása megtörtént, jelenleg az adatok
kiértékelése, és a pontos függvény meghatározása van folyamatban.

Összegzés
A Salix alba ’Express’ átlagos fanövedéke valamivel elmarad a legtöbb nyárklón átlagnövedékétől, azonban az első 4 év folyónövedéke nagyon magas, intenzitását tekintve erősebb, mint a nyáraké. 3–4 éves vágásfordulóval való termelés esetén
jelentősen felülmúlja a nyárklónok fatermését, tehát van létjogosultsága az energetikai ültetvények körében. A növedéket
első sorban a vegetációs időszak csapadékmérlege határozza meg.
Az energetikai faültevényekben történő energetikai célokra hasznosítható faanyag megtermelése elsősorban a magán-gazdálkodóknak lehet fontos, azonban az állami erdőgazdaságoknak is érdemes foglalkozni vele azon területeken, ahol a termőhelyi adottságok miatt ez ma már indokolt. A klímaváltozás jelenlegi trendje szerint ilyen termőhelyből egyre több lesz,
mivel az erdészeti klímahatárok eltolódnak (egyre gyakoribbak az aszálykárok és a sikertelen erdősítések). Azokon a területeken, ahol az erdőgazdálkodás eredményeképpen nem lehet a „tűzifa” (és egyéb sarangolt) választékon kívül mást megtermelni, és az erdő rendeltetése gazdasági-rendeltetés, ott indokolt az energiaültetvény létesítés és azzal való gazdálkodás.
Az energiafűz nem csak gyors vágásfordulójú energetikai ültetvényként alkalmazható, hanem várhatóan tűzifa-ültetvényként is ültethető (6–15 éves vágásfordulóban képzelhető el), de erre vonatkozó konkrét tapasztalatok egyelőre nincsenek.
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A SZÁLALÓ ÉS ÁTALAKÍTÓ ÜZEMMÓDOK
ALKALMAZÁSÁNAK ÖKONÓMIAI ÉS
TÁRSADALMI VONATKOZÁSAI
HORVÁTH ZSÓFIA
NYME, EMK, Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet,
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Abstract
Nowadays introduction of close-to-nature methods in forest management, introduction of selection system and conversion
of even-aged forest stands to uneven-aged forests are attracting increasing attention of the society as well as foresters. According to my experience Hungarian forestry companies are increasingly open-minded in the ﬁeld of close-to-nature forest
management.
Many experts are sceptic in connection with economic efficiency of close-to-nature forest management, but it can be an appropriate method for preservation of all functions of forest ecosystems. I try to prove in my research, that close-to-nature
forest management can be proﬁtable. The costs of stand establishment are very high in case of cutting systems. Considering
this in case of close-to-nature forestry are not costs of forestation, because the stand regenerates natural way. I made a model about yields and costs of close-to-nature forest management. In comparison with the mode of cutting system I can conclude that distribution of yields and costs is more equal and more continuous in case of close-to-nature forest management.
Keywords: economic aspect of close-to-nature forest management, conversion forest system, selection forest system
Kulcsszavak: természetközeli erdőgazdálkodás ökonómiája, átalakító üzemmód, szálaló üzemmód

Bevezetés
A szálaló és átalakító üzemmódban kezelt erdők kiemelt jelentőséggel bírnak az erdőkben folyó természetközeli gazdálkodás és az erdei ökoszisztémák valamennyi funkciójának érvénysülése terén. Több hazai erdőgazdaság is bevezette a fent
említett üzemmódokat, kisebb, vagy nagyobb területen.
Az erdők természetközeli módon való kezelése, a természetközeli erdőgazdálkodási formák alkalmazása Európa nagy részén is jellemző az utóbbi években, évtizedekben. Bizonyos országokban több tapasztalattal rendelkeznek az erdők vegyes
korúvá alakítása és a szálalás terén. Ezen országok tapasztalatainak vizsgálata nagyon fontos a különböző módszerek hazai
viszonyoknak megfelelő alkalmazásában. Azt is fontos azonban szem előtt tartani, hogy hazánk természetföldrajzi adottságai és erdeink jellemzői különböznek a természetközeli erdőgazdálkodásban nagyobb hagyománnyal rendelkező országok adottságaitól (pl. Szlovénia, Svájc).
Jelenleg a fogalmak terén is akadnak bizonytalanságok, a természetközeli erdőgazdálkodás alatt ugyanis nem mindenki
érti ugyanazt. Ez egy igen tág fogalom, fontos lenne elkülöníteni a természetközeliség mértékét az adott módszerek esetén.
Az egyszerűség kedvéért munkámban a szálaló és átalakító üzemmódokra, mint a folyamatos erdőborítást biztosító formákra szűkítem le a témakört.
Természetvédelmi szempontból a szálaló és átalakító üzemmódok mindenképp előnyösek, amennyiben megfelelő termőhelyi körülmények között, és kellő szakmai elővigyázatossággal alkalmazzák azokat. A szálalásra, valamint az erdőállományok szálalóerdővé alakítására ugyanis nem minden termőhely, nem minden állomány és nem minden fafaj alkalmas.
Bár Európában a szálalóerdők iránti érdeklődés a XIX–XX. századtól kezdődően jelentősen megnőtt (JOHANN, 2006,
POMMERENING – MURPHY, 2004), alkalmazásának korlátai folyamatosan vitákat váltott ki a szakemberek között. Népszerűségének, terjedésének oka az, hogy a szálalóerdő közel áll a természetes erdőkhöz, folyamatos erdőborítást biztosít, és
megfelelő termőhelyi, illetve állományi viszonyok esetén ökonómiai szempontból is hatékony. Fontos megemlíteni, hogy
ennek alátámasztására külföldi példák szolgálnak ez idáig. A kisléptékű, illetve magánerdő-gazdálkodásban azonban kiváló módszer a biodiverzitás megőrzése, fenntartása, és a folyamatos, megbízható bevételek elérésére.
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A szálaló és átalakító üzemmódok alkalmazásának korlátai
Az egykorú állományok átalakítása vegyeskorúvá és változatos szerkezetűvé nagyon hosszú és bonyolult folyamat. Az állományoknak sok időre, türelemre, gyakori és megfontolt beavatkozásokra, valamint folyamatos ellenőrzésre van szüksége,
míg beáll a szálaló szerkezet. Ehhez az állományok differenciálódására van szükség. Az átalakítás folyamata rengeteg hibalehetőséget hordoz magában, amelyek meggátolhatják az átalakítás eredményességét. A folyamat meghatározott, egymásra
épülő lépésekből áll, amelyeknek a megfelelő sorrendben kell egymás után következniük. Az is nagyon fontos, hogy a folyamat a megfelelő időben és a megfelelő módszerrel kezdődjön (SCHÜTZ, 2001).
Azokon a területeken, amelyeken a feltételek adottak a szálalás, illetve átalakítás megkezdésére, ezek a rendszerek kis léptékben és nagyléptékben egyaránt hatékonyak. Ilyen termőhelyek Közép-Európa montán jegenyefenyves-bükkösei, és a
szubalpin lucfenyvesek, melyekben az árnytűrő fafajok természetesen elegyednek (SCHÜTZ, 2001).
Jelentős különbség van a lombos és tűlevelű fafajok között szálalásra való alkalmasságuk terén is. Összehasonlítva például
a bükk (Fagus sylvatica L.) és a jegenyefenyő (Abies alba MILL.) korona-tér használatát egy svájci szálaló erdőben kiderült, hogy a bükknek háromszor, vagy négyszer több koronatér szükséges adott mennyiségű növedék előállítására, mint a
jegenyefenyőnek (BADOUX, 1949; in SCHÜTZ, 2001). A tűlevelű fafajok jellemzően árnytűrők, így jóval alkalmasabbak a
megfelelő vertikális struktúra kialakítására, mint a lombos fafajok. A fenyők ugyanis képesek korlátozott fényviszonyok
mellett, árnyalás alatt nagyon hosszú ideig – egyes esetekben akár 100 évig is – nagyon lassú növekedést produkálni, szinte
változatlan állapotban maradni (SCHÜTZ, 2001, 2002). Ezzel szemben a lombos fafajok, mint a bükk, hosszú árnyalás alatt
nem képesek egyenes törzset produkálni (SCHÜTZ, 2001).

Vizsgálati anyag és módszer
A szálaló és átalakító üzemmódú gazdálkodás ökonómiai eredményességének meghatározásához az erdőgazdálkodás
ökonómiai modelljének megalkotása szükséges. Az ökonómiai modellek szemléltetik az erdőgazdálkodás során keletkező
pénzáramokat, akár költségről, akár haszonról van szó. A modellezés során az erdőt ért hatások, az ezek következtében
kialakult változások, illetve a fellépő következmények foglalhatók össze, és vizsgálhatók összefüggéseikben. Tehát az erdőgazdálkodás folyamatainak modellezésével információk nyerhetők, következtetések vonhatók le, és mivel a modell egy
egyszerűsített változata a valóságnak, így lehetővé teszi a könnyebb értelmezést, áttekinthetőbbek lesznek a folyamatok is.
Az ökonómiai modellek tulajdonképpen a faállomány, valamint az erdőállomány-szintű szabályos fejlődési sorokon alapulnak. A faállomány szintű modell esetében meghatározó az időtényező hatása, az egyszerűség kedvéért a prolongált értékhozamokat és költségeket a véghasználat időpontjára számítják.
MÁRKUS L. 1983-ban (idézi MÁRKUS-MÉSZÁROS, 2000) a teljes ökonómiai modelleket három, egymással párhuzamos,
szorosan összefüggő részmodellre osztotta, illetve három részmodellt különböztet meg, a tevékenységek részmodelljét, a
naturális hozamok modelljét és a pénzegységben kifejezett hozamok és költségek modelljét.
Hazánkban az átalakítás, illetve szálalás bevezetése üzemi szinten csak az utóbbi néhány évben jellemző, tehát időben hoszszútávra visszanyúló adatok nem állnak rendelkezésre. Ahogy azt az alábbi táblázat (1. ábra) mutatja, az átalakító üzemmód
2006-ban tűnt fel és azóta folyamatosan nő a területe, ahogy a szálaló üzemmódban kezelt erdőterületek kiterjedése is. A táblázat a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóságának 2010-es kiadványa alapján készült (MGSZH, 2010).
1. táblázat: A szálaló és átalakító üzemmódok területének változása 2005-2009 között (MgSzH, 2010 alapján) /
Change in extension of conversion and selection forest system betwixt 2005-2009 (from CAO 2010)
Év (Year)

Átalakító üzemmód
(Conversion system)
[ha]

Szálaló üzemmód
(Selection system)
[ha]

2005

0

2 901

2006

4 024

4 956

2007

8 780

7 220

2008

13 040

9 219

2009

19 193

17 576

A vizsgált üzemmódok bevezetése főként a hegyvidéki erdőterületeken jellemző. Kutatásunkhoz az Egererdő Erdészeti
Zrt., Ipoly Erdő és Pilisi Parkerdő Zrt. érintett területeiről gyűjtjük be az adatokat. Az általános adatokon kívül szükségesek a hagyományos erdőgazdálkodási modell adatai, mint az erőfelújítás technológiája, hossza és költsége, valamint az
előhasználatok időpontja, fatérfogata, költsége és árbevétele és persze ugyanezen adatok a véghasználatra vonatkozóan.
Ennek megfelelően az átalakító és szálaló üzemmódban lévő területekről is hasonló adatokat kértünk, ahol már rendelkezésre állnak ilyen jellegű adatok.
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Várható eredmények
Mint az már ismertetésre került, az erdőgazdaságok nem rendelkeznek az átalakító és szálaló üzemmódokra, azok eredményességére vonatkozó konkrét adatokkal. Az ökonómiai modellek létrehozásához ezért előkalkulációra lesz szükség.
A folyamatos erdőborítás egyik legnagyobb előnye – ökonómiai szempontból – az, hogy felújításra elméletileg nincs szükség, hiszen ideális esetben az állományok természetes módon újulnak fel, így ezzel kapcsolatban költségek sem merülnek
fel. A vizsgált üzemmódok abban térnek el a vágásos üzemmódoktól, hogy a beavatkozások kisebb erélyűek, ám jóval gyakoribbak. Így a modellben várhatóan adott idő alatt (pl. 100 év) sokkal több használat fog megjelenni, és egy-egy használat
során kevesebb lesz a hozam, mind naturális, mind pénzügyi tekintetben. Mivel azonban a használatok száma magasabb
adott idő alatt, nem feltétlenül alakul kedvezőtlenebbül a vizsgált üzemmódok gazdálkodása.
A lényegi kérdés tehát az, hogy azok az állományok, amelyeket jelenleg alakítanak át, illetve már szálaló üzemmódban vannak, hogyan fognak reagálni a változásokra, beavatkozásokra. Létre jön-e a kívánt állapot, átmérő-szerkezet, produkálni
fogja-e az állomány a jövőben is – 50-100 múlva – az „elvárt” paramétereket. Ezekre a kérdésekre leginkább az idő adhatja
meg a választ, de fontos a folyamatok rendszeres nyomon követése és dokumentálása, valamint a természet adta reakciók
megfelelő kezelése, ha szükséges, a tervek módosítása, alkalmazkodás.

Vizsgálati eredmények értékelése, megvitatása, következtetések
A leglényegesebb vizsgálati eredmények jelenleg még nem állnak rendelkezésre. Eddig a szakirodalmak áttekintése az,
amire leginkább támaszkodhatunk. Ezek alapján nem lehet biztosan megjósolni, hogy hazánkban milyen eredménnyel fog
járni az állományok átalakítása. Ez ugyanis rendkívül érzékeny folyamat, sok hibalehetőséggel, és nem mindegy, hogy milyen termőhelyen és milyen állományt választunk a szálaló, vagy átalakító üzemmódokra.
Az ökonómiai eredmények mellett a szálaló és átalakító üzemmódok által érintett területeken az általános természetvédelmi és társadalmi tényezők ﬁgyelembe vétele is fontos. A téma társadalmi vonatkozásaival kapcsolatban fontos lesz megvizsgálni a társadalom erdőkkel kapcsolatos ismereteit, elvárásait és felmérni, hogy a természetközeli erdőgazdálkodási
módok alkalmazása javítja-e és ha igen, milyen mértékben az erdészet társadalmi megítélését.
A téma további kutatása tehát igen fontos, hogy minél hamarabb választ kapjunk a feltett kérdésekre.

Összefoglalás
A szálaló és átalakító üzemmódban kezelt erdők kiemelt jelentőséggel bírnak az erdőkben folyó természetközeli gazdálkodás és az erdei ökoszisztémák valamennyi funkciójának érvénysülése terén. Több hazai erdőgazdaság is bevezette a fent
említett üzemmódokat, kisebb, vagy nagyobb területen.
Az erdők természetközeli módon való kezelése, a természetközeli erdőgazdálkodási formák alkalmazása Európa nagy részén is jellemző az utóbbi években. Bizonyos országokban több tapasztalattal rendelkeznek az erdők vegyes korúvá alakítása és a szálalás terén. Ezen országok tapasztalatainak vizsgálata nagyon fontos a különböző módszerek hazai viszonyoknak
megfelelő alkalmazásában. Azt is fontos azonban szem előtt tartani, hogy hazánk természetföldrajzi adottságai és erdeink
jellemzői különböznek a természetközeli erdőgazdálkodásban nagyobb hagyománnyal rendelkező országok adottságaitól
(pl. Szlovénia, Svájc).
A szálaló és átalakító üzemmódú gazdálkodás ökonómiai eredményességének meghatározásához az erdőgazdálkodás ökonómiai modelljének megalkotása lenne célravezető. Az ökonómiai modellek szemléltetik az erdőgazdálkodás során keletkező pénzáramokat, akár költségről, akár haszonról van szó. Az adatokat több erdőgazdaságtól is várjuk, bár időben hoszszútávra visszanyúló adatok nem állnak rendelkezésre.
A téma társadalmi vonatkozásaival kapcsolatban fontos lesz megvizsgálni a társadalom erdőkkel kapcsolatos ismereteit,
elvárásait és felmérni, hogy a természetközeli erdőgazdálkodási módok alkalmazása javítja-e és ha igen, milyen mértékben
az erdészet társadalmi megítélését.
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Abstract
Development opportunities of the green space system of Sopron
The green space system of Sopron is a complex natured. Presently the elements of it make a confused system, but there
are opportunities to organize this elements into a radial and annual connected system. In down town the green ﬁelds are
extremely highly cared, but quite small ones. The green spaces in suburbs, industrial and trading settlement parts are low
cared, but they are much bigger areas, almost enough for the surrounding citizens’ needs about the amount of recreational
open space. The quality of recreational open spaces are much below then the expected.
A main aim of the city’s development strategy is tourism, which has pretty good capabilities of Sopron. The target is to reach
the best historical-city-destination in the county. This ambitious target looks like to be easily gained in the light of the fact
that the historical down town remained intact. One of the greatest opposition of this target is the amount and quality of
open spaces. Actually the open space management of Sopron has low priority between the leaders of the city.
I believe if the management of the town faces the opportunities as green space development raises the quality of a life and
recognition of a settlement, surly take a much higher importance on this ﬁeld.
Keywords: green ﬁeld-system planning, evaluation of green space elements
Kulcsszavak: zöldfelületi rendszertervezés, zöldfelületi elemek értékelése

Bevezetés
A települési környezet legfőbb életminőség javító elemei a jó minőségű, könnyen elérhető, a lakosok számára rekreációs és
kondicionáló értéket hordozó zöldfelületek. Bár a környezetalakításban rendszerint az épített környezet alakítása alá rendelt ágazat a zöldfelületi tervezés, de az életminőség növekedésével a lakosok jólétének növelése már nem az anyagi értékek,
hanem a mentális, esztétikai értékek növelésével érhető el. (KONKOLYNÉ GY. É. 2003)
Sopron zöldfelületi rendszere komplex jellegű, a különböző elemek kusza, széteső, nem összefüggő struktúrát alkotnak, de
még lehetőség van mind a sugaras, mind a gyűrűs elemek összekapcsolására, egy komplex összefüggő rendszer megépítésére. A város zöldfelületi rendszerét alapvetően meghatározta a város urbanizálódó fejlődése a XX. század közepéig, majd a
tudatos és többé-kevésbé folyamatos szuburbanizáló városfejlesztés.
A település nagy részén jelentős zöldfelületi hányaddal rendelkező beépítési módok jellemzőek, a város szövetébe ékelődő
belterületi erdők, a belvárost övező zöldfelületi intézmények és a közlekedési infrastruktúra mentén a domborzati adottságoknak köszönhetően kialakult közlekedési burkoltfelületek közé beékelődött, minimális kondicionáló hatású „hulladék
zöldfelületek” együttesen igen magas zöldfelületi ellátottságot idéz elő.
A város belső kerületeiben a zöldfelületek kiemelt kezelésben részesülnek, 2009-ben Sopron elnyerte az első helyezést a virágos városok versenyben. Ezzel szemben a város belépő csomópontjain az ipari és kereskedelmi területhasználat a jellemző, ahol a beépítés és a zöldfelületek is igen kaotikus képet mutatnak, míg a szuburbiák közterületi zöldfelületi ellátottsága
nem elegendő, a megépült elemek is szegényesek.
A város stratégiai fejlesztésének az egyik kiemelt célja a turizmus fejlesztése, amihez igen jó adottságokkal rendelkezik,
viszont a zöldfelületi rendezetlenségek jelentősen rontják az adottságok kibontakoztatásának lehetőségét. A közlekedési
infrastruktúra változó minősége hasonlóan hátráltatja a turizmus szektor tovább erősödését. E két városkaraktert meghatározó tényező együtt a fő visszahúzó erő a kijelölt „minőségi történelmi város desztinácó” elérésével szemben.
A zöldfelületek fejlesztését a város által 2008-ban elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégia [1] határozza meg hoszszútávon, rövidtávon az egyes akció területekre elkészítendő operatív tervek és egy már elkészített akció terv biztosítja. A
városra még nem készült el a 147/1992 (XI.6.) Korm. rendeletben [6] előírt települési zöldfelületi ingatlan-vagyon katasz-
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ter. Ennek következménye a zöldfelület-gazdálkodás érdekeinek alacsony prioritási szinten maradása. Ha a városvezetés
szembesülne a város zöldfelületeinek minőségi és mennyiségi mutatóival, továbbá elkészíttetné ezek környezetérték-becslését, véleményem szerint jelentősen nőne az ágazat elismertsége és tudatosulna fejlesztésének fontossága.

Vizsgálati anyag és módszerek
Egy település épített és természeti környezetének pillanatnyi állapotát nem lehet elemezni anélkül, hogy feltárnánk kialakulásának folyamatát. Ennek érdekében elkészítettem Sopron zöldfelületi rendszerének történetét (DRÁVAI I. 2002; JANKÓ ET AL 2010), alapul véve a város épített és táji értékeiről készült elemzéseket (PÓCZA G. 2009; SÁGI E. 2009), történeti
feljegyzéseket és a területre készített katonai felméréseket.
A rendszer vizsgálatához elemeztem a településre készült fejlesztés, szabályozási terveket, koncepciókat. Sopron zöldfelületi-rendszerének fejlesztését befolyásoló megyei és térségi dokumentumok közül a megyei környezetvédelmi program
[5] és a Sopron-Fertődi kistérségre készített fejlesztési programcsomag a 2007-2013 [4] készült el és tartalmaz valóban a
zöldfelületekre vonatkozó elemeket. 2008-ban készült az egész várost lefedő fejlesztési stratégia [1], 2009-ben a 2010-2015re szóló környezetvédelmi program [3], amik már konkrét fejlesztési irányokat jelölnek ki. Elkészült továbbá az egyes fejlesztési területtípusok közül a belváros akcióterület fejlesztési terve 2009-ben[2]. Elemeztem továbbá a településre készült
településszerkezeti terveket és építési szabályzatokat.
A város jelentősebb zöldfelületi elemeiről katasztert készítettem, ezeket elemeztem az alábbi szempontok szerint:

1. táblázat: A zöldfelületi elemek osztályozásának faktorai / Classiﬁcation factors of green space elements
Rendszerbeli helyzete

Természetességi állapot

Védettség foka

Funkciók mennyisége

Fenntartás minősége, általános állapot

• Központi – peremi elem.
• Városi, városrészi, lokális
értékű elem.
• Önálló rendszer elem,
kapcsolódik sugaras, gyűrűs
elemhez, szórt elem

• Diverzitás: fajok száma
(fák, cserjék),
• Társulások: eredeti, átalakult, ruderális (szintezettség
mértéke),
• Lombborítottság mértéke,Beépítettség mértéke, burkolat minőség

• Önálló védettség - Ex lege
védettség- Nem védett

• Kondicionáló
• Rekreációs: korosztály eloszlás
• Díszítő
• Oktatási
• Magán

• Épített elemek állapota,
• Növény állomány állapota,
• Légszennyező források közelsége,- Környezeti zavaró
hatások érvényesülése

A zöldfelületi rendszer általános jellemzése
Sopron történetileg kialakult zöldfelületi rendszere sugaras-gyűrűs szerkezetű lenne. Sugaras elemek a patakok és a vasút
mentén, a gyűrűs elemek az egykori várfalak mentén és a várost körülvevő erdőkből és mezőgazdasági területekből alakult
ki. A város belterületén jelenleg mind a sugaras, mind a gyűrűs elemek csak töredezetten jelennek meg, szórt szerkezetet
mutatnak. A város fejlődése során egyes részek beépítésre kerültek, mások közlekedési felületként hasznosultak.
Sopron zöldfelületi rendszerét 4 alapvető fejlesztési típusra különítettem el: I. Belváros, Külső-belváros, II. lakóövezet, III.
hegyvidéki, intézményi terület IV. ipari és kereskedelmi terület. A csoportosítás alapját a területrészek településen belül
elfoglalt helyzete, beépítettségének jellege, zöldfelületi ellátottsága, a zöldfelületi elemek értékelése és a fejlesztési célok
különbözősége adta.
2. táblázat: Sopron település részeinek felosztása zöldfelület fejlesztési szempontból /
Allocation of settlement parts of Sopron by development opportunities
#

Fejlesztési területtípus elnevezése

Jellemző beépítési forma

Zöldfelület jellege

I.

Belváros,
Külső-belváros

Sűrű település szerkezet

Kevés, de kiemelten jó minőségű
zöldfelületi elem.

II.

Lakóövezet

Laza, szabadon álló vagy zártsorú
beépítés.

Meglévő nagyobb kiterjedésű, de extenzívebb fenntartású zöldfelületek.

III.

Hegyvidéki, intézményi

Alacsony beépítettség a jellemző.

Nagy összefüggő zöldfelületek Meglévő természeti értékek fenntartása a
jellemző.

IV.

Ipari, kereskedelmi

Nagy terület igényű, szabadon álló
(szórt) elhelyezkedés jellemzi.

Nagy területű, de nagyon alacsony
színvonalú zöldfelületek.
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1. ábra: Sopron jelenlegi közterületi zöldfelületi elemei és a városrészek fejlesztési osztályba sorolása /
Present outdoor green space elements of Sopron and allocation of settlements part by green space development

Rendszer szintű zöldfelület-fejlesztési javaslatok
A város stratégiai céljai a lakosok életminőségének javítása, mint legfőbb elem mellé sorakozik fel a gazdaság fejlesztése a
turizmuson és a minőségi ipari és szolgáltató beruházások betelepítésén keresztül.
A három cél közül, az adottságok, a fejlesztési koncepciók és jogi szabályozás által meghatározott fejlesztéseknél az elsődleges cél a helyi lakosság életminőségének javítása kell hogy legyen. A jobb életminőség elérésének egyik eszköze a közvetlen lakókörnyezet tisztább, rendezettebb kialakítása. Mind kondicionáló, mind esztétikai, mind rekreációs funkciójában az
adott közösség igényszintjéhez mérten elérhető legmagasabb szint biztosítására kell törekedni (NAGY G. M. – HÉJJ B. 2010).
Az egyes fejlesztési terület típusok és a zöldfelületi elemek fejlesztésén túl fontos feladat a zöldfelületek összefüggő hálózatának kialakítása, Sopronban erre számos lehetőség adott, a széttöredezett elemek összekapcsolása, új elemek létrehozása,
vagy a meglévő, de leromlott elemek állapotának javítása mind elérhető potenciál.

3. táblázat: Az egyes fejlesztési terület típusok zöldfelület fejlesztésének fő irányai /
Main green space development directions of each certain settlement part types
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#

Fejlesztési területtípus

Zöldfelület jellege

Fejlesztési irány, cél

I.

Belváros, külső-belsőváros

kevés, de kiemelten jó minőségű zöldfelületi elem

Az épített környezetnek alárendelt látvány kialakításának fontossága,
a turisztikai fejlesztés kiemelt területe, akár szórt, kisléptékű elemek
bevonásával, a várkör agora funkciójának végig vitele, összefüggő fasorrendszer kialakítása.

II.

Lakóövezet

Meglévő, nagyobb kiterjedésű, de extenzívebb fenntartású zöldfelületek.

A helyi lakosok életminőségének javítása az elsődleges cél ezen a területtípuson.
Egymással összekapcsolt zöldfelületi elemek kialakítása, a patakok és a
vasút mentén közpark rendszer kiépítése, ami a város élhetőbbé tételében és a turisztikai vonzerő növelésében is jelentős előrelépés lenne.

III.

Hegyvidék, nagy telkes villás beépítés

Meglévő természeti értékek,
nagy magántulajdonú zöldfelületek.

Értékek védelme, bemutatása, tovább fejlesztése a fő cél. Második turisztikai célterületté fejlesztése, a helyi lakosok és turisták igényeinek
egyaránt megfelelő környezet kiépítése.

IV

Ipari- és kereskedelmi területek

Nagy területű, de nagyon
alacsony színvonalú zöldfelületek.

A lakó és turisztikai funkcióról leválasztandó, a város arculatában
drasztikusan csökkentendő szerepű településrészek, a gazdasági fejlődés számára nélkülözhetetlen kulturált, de csak extenzív fenntartást
igénylő zöldfelületi rendszer kiépítése.
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A 2. ábrán jelöltem a fejlesztendő területeket és ezek összekapcsolásának lehetőségét, a kialakítható sugaras-párhuzamos
parkrendszerek tengelyeinek vonalát és a gyűrűs rendszerelem elhelyezkedését.
A fejlesztendő területeken a beépítés megelőzésén túl a minőségi fejlesztés az elsődleges cél.
A sugaras-párhuzamos parkrendszerek kialakításánál, a területek szerkezeti terv szintű átminősítése szükséges.
A gyűrűs rendszerelemek fejlesztése a legegyszerűbb és legkevésbé költségigényes fejlesztés, itt a belváros meglévő elemeinek minőségi fejlesztése már megvalósult, csak a rendszerelemek zárása és kiegészítése a cél, a fasorok esetleges cseréjével
és növénytartók kihelyezésével.

2. ábra: Sopron zöldfelületi rendszer vázlata, fejlesztési területek megjelölésével /
Present and potential green space element of Sopron in a potential green space system

A városon keresztül futó Ikva-, Rák-patak és a vasútvonalak mentén kialakítható közpark rendszerek az egész település
környezetminőségét javítanák, ezeken át a kerékpáros és gyalogos közlekedés is új lehetőséget kapna, kondicionáló funkciója is jelentősen megnőne.
A kialakítható parkrendszerben az egyes generációk számára ismétlődően, de az egymást zavaró funkciók különválasztásával, azok szeparálásával lehetőség adódna egy gazdaságosan kialakítható, mégis a teljes közösséget kiszolgáló és a város
több részéről is viszonylag könnyedén elérhető rekreációs park sorozat kialakítására. A tematikusan kialakított park sorozat elsődleges fontosságát a valamennyi generációt kiszolgáló funkciók ésszerű elosztásában és azok életminőség javító
szerepében látom.
A belváros és külső-belváros díszparkjait a turisztikai fejlesztés mellett települési közösségi térré lehet formálni. A hegyvidék és a lakóterületek magas magánterületi zöldfelületeinek szabályozásán túl közösségi funkciójú zöldfelületekkel kell
fejleszteni, a hegyvidék adta lakossági rekreációs és turisztikai lehetőségek kiaknázása mellett. Míg az ipari és kereskedelmi területeken a kondicionáló funkció és egységes látvány kialakítása a főcél.

Eredmények
Sopron környezetalakításának 3 fő pillére a helyi lakosok életminőségének javítása, a turisztikai desztináció megkövetelte
minőségi, műemléki környezet és a gazdasági fejlesztések számára kulturált, élhető környezet megteremtése.
Mindhárom pillért szolgálja a zöldfelületi rendszer elemeinek összekapcsolása, a patakok és a vasutak mentén még meglévő
zöldfolyosók rekreációs célú fejlesztése, ezek mentén az egyes funkciók olyan elosztása, hogy minél szélesebb réteg, minél
nagyobb területről férjen hozzá a parkok nyújtotta rekreációs lehetőségekhez. Az ily módon kialakítható folyosórendszer a
turizmus számára is új lehetőséget nyitna. A Fertő-tó körül már kiépült kerékpárút hálózathoz csatlakozva a biciklis és ba-
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kancsos turizmus is új teret nyerne a városon belül, a lakosok közlekedési útvonalai is áttevődhetnének részlegesen ezekre
a területekre. A gazdasági területek zöldfelületeinek bekapcsolásával a rendszerbe, különösen a kereskedelmi funkcióval
vegyes területeken, javíthatná településszéli kereskedelmi központok látogatottságának arányát.
Sopron egyik stratégiai fejlesztési iránya a turizmus, benne a legfontosabb vonzerő a belváros, mint történelmi városközpont, másodsorban a hegyvidék, mint rekreációs központ. Mindkét terület fejlesztése a turisztikai forgalom növelésével
együtt a helyi lakosok igényeit szolgálja, életminőségüket is javítja.
Sopron területét 4 fejlesztési típusba soroltam, a típusok zöldfelületi elemeinek fejlesztési lehetőségei alapján:
A belváros és külső-belváros sűrű beépítettségű, alacsony zöldfelületi hányaddal rendelkező rész, itt a fő fejlesztési lehetőség a zöldfelületek minőségi javítása lehet, növénykazettás kialakítással. A terület a fejlesztési tervekben a legfontosabb
turisztikai célterületként lett megjelölve, a Várkör átalakítása agora jellegű területté, közlekedési terhelésének csökkentése a zöldfelületi fejlesztésnek mennyiségi teret is ad, ami különösen fontos ezen a területrészen.
A kispolgári lakóövezetben a magántulajdonú zöldfelületek kialakításának szabályozásán túl, jelentős, akár zöldfelületként is hasznosítható tartalék területeket találtam, ezek rekreációs célú kialakítása lehet a legjelentősebb értéknövelő beruházás a területen.
A lakó funkciójú területeken az ott élők környezetében megvalósuló rekreációs és közösségfejlesztő közterek kialakítása a gazdaságra is pozitív hatást gyakorol a területek vegyes funkciójának kialakítása által. A jelenlegi szinte tisztán lakó funkciójú
területek ezáltal nem válnak alvóvárosokká, az ezekhez kapcsolódó közlekedési és szociális problémák elkerülhetővé válnak.
A hegyvidéki és intézményi területek nagy, összefüggő zöldfelületei a város átlagából kiemelkedően jó minőségűek, viszont
elszórtan helyezkednek el, néhol a rekreációs funkciók hiányosak, legfőbb előrelépési lehetőséget az elemek összekapcsolásában és a már meglévő értékek megtartásában látom.
A gazdasági területek egységes környezeti kialakítása és egyes részek teljes rehabilitációja barna mezős beruházásként
az egész városnak jelentős előre lépést jelentene, egyrészt a kialakítható jó minőségű vegyes lakó-kereskedelmi funkciójú
övezet megnyitásával, másrészt ezen településrészek arculatának átalakításban, harmadrészt az így generált gazdasági
fejlesztés által.
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Abstract
The main tourism destination value of Kőszeg is the built environment, but the break out direction from the „1 day historical
city” grade can be established on green areas in and outside the city. The value of green-ﬁelds in Kőszeg must be measured
by their historical meaning. The system of green ﬁelds was determined by the economical and safety interest of Kőszeg. The
physiognomy of the green ﬁeld system deﬁned the intact remedial town and the moderate progress. The development was
limited by the geomorphological features: there is the Kőszegi-mountain from west, the Gyöngyös-river from north and east
and the Tamás-ditch from south that was not reached by the city so far.
Keywords: green-ﬁeld, landscape change, tourism destination
Kulcsszavak: zöldfelület, tájváltozás, turisztikai desztináció

Bevezetés
A kőszegi polgárok önálló gazdálkodása határozta meg a város és a környező táj megformálását, a korán polgárosodó település felismerve a szőlő- és bortermelés nyújtotta gazdasági előnyöket máig hatóan alakította ki a város körüli hegyek terület
felhasználását. Napjainkban a hajdani szőlőtermesztés emlékei egyre inkább turista látványossággá válnak, amit Kőszeg
polgárai felismertek és hasznosítanak.
Kőszeg turisztikai desztináció-értékét elsősorban az épített környezet adja, de a városon belüli zöldfelületi elemek és a körülvevő táj együttese ad lehetőséget a település számára kitörésre a tipikus 1 napos „történelmi város” desztináció kategóriából.
Kőszeg zöldfelületi értékeinek meghatározásakor nem lehet ﬁgyelmen kívül hagyni azok történelmi értékét, kialakulásuk
körülményeit. Ezen rendszer kialakulását a város gazdasági és biztonsági érdekei határozták meg elsősorban.
A zöldfelület jellegét a középkori városmag, az épen maradt városszerkezet és a későbbi visszafogott fejlődési ütem határozta meg. A településkép és a zöldfelületek eloszlása jól mutatja a település növekedésének lehetőségeit. A település szerkezetében bekövetkezett változások típusosan első urbanizáció jelleget mutatnak.
A hegyvidék a kőszegiek számára mindig is roppant fontossággal bírt, bortermelésük alapját a Kálvária- és Szabó-hely déli
lejtőin termő szőlő adta. A II. katonai felmérés első 1857-es felvételezésén már jól látható, a város fölé magasodó hegyekbe
vezető és jelenleg is meglévő úthálózat alapja, ami napjainkban főleg a turista útirányokat jelöli.
A város XX. századi fejlesztése tervszerűen történt, a lakosok életkörülményinek javítása érdekében. A beépítés előnye,
hogy nem vált hangsúlyossá a városképben, nem bontotta meg a város és a környező táj összhangját.
Kőszeg sokak számára kedvelt, csodált kirándulóhely, báját a kőszegiek vendégszeretetén, a gyönyörű környezeten és a jó
levegőn kívül a középkori városmag, az épen maradt városszerkezet és a jó állapotban megmaradt épületek adják. A város
szerkezetének kialakulásában jelentős szerepet játszott növekedésének geomorfológiai korlátozottsága, amit alapvetően
három tényező határoz, határozott meg:
Nyugati oldalról a Kőszegi-hegység tömbje szabott határt a város fejlődésének, északi és keleti irányból a Gyöngyös-patak,
aminek a szerepét később az Ausztria felé menő vasútvonal, majd a 87-es számú főút vett át. Délről a település növekedésének a Tamás árok lenne gátja, amit még a mai napig nem ért el a város.
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1. ábra: A város növekedését korlátozó táji elemek (II. katonai felmérés, HM-HIM) /
The landscape elements which limit the extension of Kőszeg

A településkép és a zöldfelületek eloszlása jól mutatja a település növekedésének lehetőségeit. A város nyugat (hegyvidék),
észak és kelet (Gyöngyös-patak) felé sűrű szerkezetű, dél felé egyre lazább, nyitottabb, jól követi a környező táj jellegzetességét.
A hegyvidék a kőszegiek számára mindig is roppant fontossággal bírt, bortermelésük alapját a Kálvária- és Szabó-hegy déli
lejtőin termő szőlő adta, a magasabban fekvő területek hagyományosan erdő művelési ágba tartoznak. A korábbi parcella
leírásokból ismert és a II. katonai felmérés első 1857-es felvételezésén (1. sz. térkép) már jól látható, a város fölé magasodó
hegyekbe vezető és jelenleg is meglévő úthálózat alapja. A szőlő és bortermelés különleges fontosságát az északabbra és
nyugatabbra fekvő települések kevés és többnyire túl meredek déli lejtőinek szőlőtermelésre alkalmatlan helyzete fokozta,
míg az erdőgazdálkodás termékeit a keletre és délre fekvő települések vették fel. A XIX. század végén, XX. század elején
bekövetkezett kereskedelmi, áruszállítási átalakulás jelentősen csökkentette a szőlő és bor kereskedelmi értékét, viszont
emocionális értékének fennmaradását jelzi a mai napig vezetett és nagy becsben tartott „Szőlő Jövésének Könyve”. A ﬁloxéra-járvány a kőszegi szőlőültetvényekben is hatalmas kárt okozott, 1938-ra a 30 évvel korábbi 400 hektárról 70 ha alá
csökkent a szőlőültetvények területe. Az erdőkben napjainkban következik be hatalmas strukturális változás, az eddig országszerte híres lucfenyves lassan kiszorul a területről, a csekély, de ezen fafaj számára már nem tolerálható hőmérsékletemelkedés következtében.
A szőlő-termesztés jelentősége egészen napjainkig tovább csökkent, amit jól jellemez, hogy a közel 800 évig beépítetlenül
hagyott „hegyvidékre” egyre inkább kúszik fel a város, éppen a szőlőskertek helyét beépítve. Az utóbbi 10 évben új erőre kapott a szőlőgazdálkodás, főként turisztikai vonzereje miatt. A térségben viszonylag kevés borturisztikai célpont található,
Kőszeg növekvő turisztikai-desztináció ambíciója kedvezően egészül ki ezzel a termékkel. A hegyvidéken hagyományosan
szelídgesztenyét és meggyet termeltek, ezeknek a termékeknek is folyamatos háttérbe szorulása ﬁgyelhető meg 1960 óta.
A város keleti oldalán hagyományosan kisparcellás szántóföldi és zöldségtermesztést (árpa, káposzta, petrezselyem) folytattak, amit a nagyüzemi gabona és kapás monokultúrák váltottak fel, közepes és gyenge termésátlagokat produkálva.
A Gyöngyös-patak a XIX. század közepéig a város keleti és északi határát képezte. A patak medret először az Alsóvár építésekor változtatták meg, vizét a várat körülölelő vizesárokba vezették el, a főág ekkor még érintetlen maradt (ebből az időből
maradt fenn a város Gyöngyös felőli északi külső városrészének „Sziget” elnevezése).
A XVIII. század elejéig állt fenn ez az állapot, ekkor a várárkot tápláló csatornát betemették, funkcióját elvesztette, helyét épületek foglalták el. Az egykor ide telepített malomépület maradványa még fellelhető. A XVIII. század közepén a patakkal párhuzamosan alakítottak ki egy, a város malmait kiszolgáló árkot, ami kialakításától kedve a Malom-patak (árok) néven ismert.
A XIX. század elején alakították ki a patak felső folyásán a „Városi
duzzasztót”, a mai Csónakázó-tavat. A patak és a malom árok medre a tó megépítéséig többször áthelyeződött az áradások nyomán, a
közrezárt sziget rovására, ekkortól tekinthető mindkét ág teljesen
állandónak, vízjárása szabályozottnak. A két ág a város határán túl,
az egykori Koldus-híd előtt egyesült. A patak és a malomárok számos
kézmű- és malomiparral foglalkozó családot látott el a szükséges
energiával, ezek többségében a malomárok jobb partjára települtek,
mivel ezen az oldalon volt mindig kisebb az árvizek okozta kár. A patakmeder stabilizálásával fejlesztési területhez jutott a város a patak bal partján.
2. ábra: Kőszeg látképe XIX. sz. eleje (Dr. Nagy L. gyűjteménye) / The view of Kőszeg in the 19th century
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A Gyöngyös-patak és a 87-es számú főút közötti terület sem beépítési módjában, sem kapcsolatában nem mutat szoros kötődést a település maghoz.
A Gyöngyös-patak bal partjának beépülése az 1853-ban elkezdett katonai alreál építésével kezdődött el, addigi szántó területek bevonásával.

3. ábra: A város Gyöngyös-patakon túli terjeszkedését elindító kat. alreál első térképi ábrázolása (I. katonai felmérés, HM-HIM /
The ﬁ rst development on the left side of river Gyöngyös was the military academy

Elsősorban nagy területigényű, a középkori városszerkezetbe nem integrálható zöldfelületi intézmények kaptak itt helyet. Mint az 1857-es katonai felmérésen látható az intézmény területe még kitüremkedik a település tömbjéből, viszont
az 1859-ben készített felmérés tanúsága szerint az Ausztria felé menő vasútvonal megépítésekor már a területen jelentős
fejlesztések történtek (ipari, jóléti és nevelő intézmények), aminek éppen a vasútvonal szabta meg máig tartó határát. Bár
a vasútvonalat elbontották, a javarészt a nyomvonalán létesült 87-es számú főút továbbra is lehatárolja a települést. Ezen
a határon csak már meglévő, korábban tanya jelegű és kiskiterjedésű ipari településrészek esnek kívül, amelyeknek csak
csekély bővülése ﬁgyelhető meg (sörgyár, állattartó telep).
A vasútvonal kiépítésekor létesített vasútállomás környezetében is jelentős beépítés növekedést tapasztalhatunk, a város
déli ipari területe is ekkor keletkezett, a korábbi malmok helyén.

4. ábra: Kőszeg látképe XX. sz. eleje (Dr. Nagy L. gyűjteménye) /
The view of Kőszeg in the beginning of the 20th century

A XX. század legjelentősebb beépítése a város déli peremén felépült Kiss János altábornagy lakótelep, ami már tudatos városfejlesztési terv alapján készült (Rosivall Ágnes). A fejlesztés elkerülhetetlen volt, a Gyöngyös-patak mellett kiépült „barakk sor” megszüntetését tette lehetővé. A beépítés előnye, hogy nem vált hangsúlyossá a városképben, nem bontotta meg
a város és a környező táj látványának összhangját. A város terjeszkedését és a környező táj használatát a kőszegi polgárok
meglehetősen független gazdálkodása határozta meg a II. világháborúig, a környező kistelepüléseknek hagyományos központja lett.
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5. ábra: Kőszeg zöldfelületi rendszerének kettőssége: a belső sűrű városszerkezetet és a perem területek jelentős zöldfelületi arányú részeit
elválasztó határok: a hegyláb és a patak / The two different part of the are the down town with very dense structure and small green spaces, the
suburbs are the contrary: low density and great green ﬁelds. The two part separated by river Gyöngyös and foothill of Kőszeg Mountain

A II. világháború után határszéli helyzetének következménye volt a legtöbb ipari és regionális intézményi funkció leépítése,
térségi gazdasági szerepét elvesztette a város. A térség irányítása Szombathelyre helyeződött át.
A gazdasági hanyatlás ellenére megőrizte a város kulturális vezető szerepét és népszerűségét, amire az 1996-ban alapított
Írottkő-Geschriebenstein Natúrpark joggal alapozott. A natúrpark megalakításával Kőszeg a térség fejlesztésének élére állt.

Összefoglalás
Kőszeg alapvetően a körülvevő természeti elemek által determinált növekedést mutat, a Kőszegi-hegység és a Gyöngyöspatak ékében terjeszkedik. A város területhasználatának változására jellemző a viszonylag kiegyensúlyozott fejlődés, a
felmerülő gazdasági és jóléti igények gyors kiszolgálásának következtében a már gazdasági jelentőségét vesztett területek
átépítése. A zöldfelületi rendszer a belső városrészről a peremek felé egyre növekvő arányú, aminek elsősorban a város középkori védelmi funkciójának megszűnése és a XVIII. századtól kezdődően a javuló életminőséget kifejező közösségi kertek
megjelenése az oka.
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Abstract
In the framework of the project “For the sustainable use of wood based products and the forest environment by means of
forming attitudes” the Institute of Forest Resource Management and Rural Development has developed a program for different age groups between the ages 4 and 18. Through this program children and students have not only gained new knowledge and experiences about forests, wood, and problems of environment and nature, but they also became acquainted with
new aspects, views and behaviour forms. Information has been disseminated on one day programs and in study circles. The
achievements of the program are proved by the results of the survey.
Keywords: environmental education, forest education, forming attitudes, sustainability
Kulcsszavak: környezetpedagógia, erdő pedagógia, szemléletformálás, fenntarthatóság

Bevezetés
Az Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet a Szemléletformálással a fa-alapú termékek és az erdei környezet
fenntartható használatáért c. KEOP-2009-6.1.0/B pályázat keretében olyan rendezvényeket szervezett a 4–18 éves korosztály számára, amelyeken a gyerekek és a ﬁatalok nemcsak új ismereteket szereztek az erdőről és a fáról, hanem új szemlélettel és viselkedésformákkal is megismerkedhettek. A gyerekek és a ﬁatalok az ország 10 településén, 75 oktatási és nevelési
intézmény közreműködésével egynapos rendezvényeken, illetve szakkörökön vettek részt, amelyeket a már előzetesen felkészített pedagógusok tartottak számukra. A program a következő üzenetek eljuttatását célozta, szolgálta:
1. A természetet behozhatjuk a városba, ha összefogunk szűkebb közösségünkkel.
2. A helyben növő és helyben felhasznált fa helyben teremt munkahelyet.
3. A vadon termő gyógynövények, gombák, gyümölcsök és egyéb termékek, mint pl. a méz a természet ajándékai, amelyek tiszta környezetből származnak, és létrejöttük nem terheli a környezetet.
4. A természet és a természeti erőforrások megismerésében a szakemberek segíthetnek.
5. Az erdőben elszórt szemét nem csak látványnak csúnya, de mérgezi is a természeti környezetet.
6. A fa a XXI. század alapanyaga, alkalmas nagyobb energiaigényű és nem megújuló anyagok kiváltására.
7. A településkörnyéki erdőkben kirándulni, fotózni környezetbarát és egészséges, valamint segíti a természet megismerését.
8. Az erdőtelepítés hozzájárul a föld klimatikus egyensúlyához.
9. A természeti erőforrásokat egyszerre kell védeni és hasznosítani.
Fontosnak tartottuk, hogy a gyerekek és ﬁatalok megismerkedjenek ezekkel, az őket a mindennapjaikban érintő, az oktatásban mégsem hangsúlyos témákkal. A rendezvények során nem csupán az ismereteik bővítésére törekedtünk, hanem arra
is, hogy a tanulók olyan környezettudatos szemlélettel találkozzanak, amelynek elsajátítása a későbbiekben hozzájárul a
fenntartható fejlődés érdekében hozott felelősségteljes döntéseikhez.
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Vizsgálati anyag és módszer
A vizsgálat tárgyát a rendezvényeken résztvevők tudása, véleménye, szemlélete jelentette, amelyet felmértünk a rendezvények előtt, majd a rendezvények után is. Ehhez a különböző korosztályokban különböző módszereket alkalmaztunk.
Az óvodások (3–7 éves korosztály) attitűdjét irányított beszélgetések formájában végzett projektív és asszociációs tesztekkel, illetve szituációs játékokkal vizsgáltuk. Az úgynevezett „beszélgető körökről” az óvópedagógusok beszámolót készítettek. Ezekben a felmérésekben 70 kisgyermek vett részt.
Az iskolás korosztályban az attitűdvizsgálat, illetve tudásszint felmérés önkitöltős tesztek segítségével történt. Ezek nagyon előnyösek voltak abból a szempontból, hogy a felmérés névtelenül zajlott, gyorsan elvégezhető volt, és a kérdezői torzítás nem befolyásolta a válaszadókat. A kérdőíveket a rendezvények előtt postán küldtük ki a rendezvények szervezésében
résztvevő intézményeknek. Ezek a kérdőívek különbözőek voltak korcsoportok szerint, illetve aszerint, hogy a tanuló csak
az egynapos rendezvényen, vagy a szakkörökön is részt vett-e. A korcsoportok a következők voltak: alsósok (7–11 évesek),
felsősök (11–15 évesek) és középiskolások (15–19 évesek). A visszaérkezett, kitöltött, kiértékelhető kérdőívek számát korcsoportonként az 1. táblázat szemlélteti. A kiküldött 1200 darab kérdőívből összesen 750 kiértékelhető érkezett vissza.
1. táblázat: A kiértékelt kérdőívek száma az egyes korcsoportonként /
The number of the assessed questionnaires by age group
Korcsoport
(Age-group)

Életkor
(Age)

Egynapos rendezvény
(One day program)

Szakkör
(Study circle)

Összesen
(Total)

Nyitó
(Opening)

Záró
(Closing)

Nyitó
(Opening)

Záró
(Closing)

év

db

db

db

db

db

Alsósok

7-11

81

57

79

80

297

Felsősök

11-15

38

31

128

116

313

Középiskolások

15-19

71

69

Összesen

190

157

207

196

750

140

A kérdőívek egyaránt tartalmaztak zárt, attitűdskálás, illetve nyitott kérdéseket. A zárt kérdések kvantitatív feldolgozása
matematikai statisztikai elemzéssel történt, míg a nyitott kérdésekre adott válaszok feldolgozása kvalitatív volt. A tanulók
válaszai alapján az egyes kérdéseken belül kategóriákat alakítottunk ki, ezek a kategóriák vizsgálhatók, egymással összehasonlíthatók voltak.
A szemléletformálási program eredményességét a rendezvények előtt kitöltött nyitó-, illetve a rendezvények után kitöltött záró tesztek értékelésével, és az eredmények összehasonlításával vizsgáltuk. Ily módon számszerűen kimutatható volt,
hogy a tanulók ismereti szintje az erdővel, fával, környezettel kapcsolatos kérdésekben változott-e a rendezvények hatására, és amennyiben igen, akkor milyen irányban.

Vizsgálati eredmények
A program hatására mind az ismeretek szintjén, mind a szemlélet és a viselkedés szintjén változások következtek be.

1. Ismeretbeli változások
Az ismeretek tekintetében több ponton is érzékelhető különbségek voltak. A tanulók a rendezvények előtt, az adott témakörben (erdő, fa, környezet) már rendelkeztek bizonyos ismeretekkel, amelyeknek egy része téves volt. Ezek a programok
keretében tisztázódtak. Például sok esetben szerepeltek a nyitó tesztekben az erdőn-mezőn gyűjthető növények között különböző termények (búza, kukorica), amelyeket a rendezvények után már szinte senki sem írt.
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A tanulók a rendezvények előtt egyes kérdésekkel kapcsolatban bizonytalanok voltak. Ezt fejezik ki a feleletválasztós kérdéseknél megjelölt „nem tudom/nem értem” válaszok. Ezek a válaszok a záró tesztekben kisebb arányban fordultak elő. Például az egynapos rendezvényen részt vett alsósok 9%-a nem tudott válaszolni arra a kérdésre a rendezvények előtt, hogy az
erdőben sok olyan ﬁnomság található-e, amelyek gyógyhatásúak is lehetnek. A záró tesztekben ez az arány 2%-ra csökkent.
A tanulók új ismeretekre is szert tettek a rendezvények során. Bizonyos kérdésekre sokkal többen adtak helyes választ, illetve a nyitott kérdéseknél új helyes válaszok is megjelentek, a korábbiak mellett. A tanulók új, korábban nem ismert fogalmakkal is megismerkedhettek, pl. a komposztálással vagy a faanyag tanúsítási rendszerekkel.

2. Szemléletbeli változások
A résztvevők szemléletváltozása elsőként abban nyilvánult meg, hogy a rendezvények után sokkal kisebb arányban volt
megﬁgyelhető az elutasító magatartás. A rendezvények előtt különösen a nyitott kérdések esetében volt megﬁgyelhető a válaszadás elutasítása. Például a szakkörökön résztvevő alsósok 10%-a rendezvények előtt nem írt semmit abban a pontban,
ahol fával kapcsolatos mesterségeket kellett volna felsorolniuk. A záró tesztekben ez az arány 3%-ra csökkent.
A szemléletváltozás megﬁgyelhető volt még a tanulók által adott válaszokban is, különösen az attitűdskálás kérdések esetében. Például a szakkörökön résztvevő felsősök a fatermékekkel kapcsolatban sokkal pozitívabban vélekedtek a rendezvények után. A záró kérdőívekben 27%-uk írta, hogy egyáltalán nem ért egyet azzal az állítással, hogy szívesebben vásárol
műanyag terméket, mint fából készültet. A rendezvények előtt ez az arány 16% volt. Fontosabbá vált számukra az is, hogy a
városban élve is közelebb legyenek a természethez. Azzal az állítással, hogy fontosak a parkok egy városban, a rendezvények
előtt a válaszadók 76%-a, míg a rendezvények után 87%-a értett egyet teljes mértékben. A rendezvények után a szemeteléssel kapcsolatban sokkal inkább negatívan vélekedtek. A rendezvények előtt a felsősök 71%-a írta, hogy egyáltalán nem ért
egyet azzal az állítással, hogy mindegy milyen szemét kerül a talajba. A szakkörök után ez az arány 81%-ra nőtt.

Vizsgálati eredmények értékelése, megvitatása, következtetések
Összességében megállapítható, hogy a rendezvénysorozat hatásosan továbbította a
4–19 éves gyerekek és ﬁatalok számára a projekt üzenetein keresztül a természetközeli szemléletet, a felelős gondolkodást
a környezetért. Az egynapos rendezvények és a szakkörök egyaránt megfelelő módszernek bizonyultak arra, hogy a tanulóknak az erdővel, fával, környezettel kapcsolatos ismereteket adjunk, felhívjuk ﬁgyelmüket a természet hasznosítható,
megújuló kincseire és mindennapi életünkben betöltött fontos szerepükre. A program során a tanuló ifjúsághoz eljuttatott
információk alapján remélhetjük, hogy a későbbiekben, felnőttként is felelősen tudnak majd dönteni a környezetet, a természetet érintő kérdésekben.

Összefoglalás
Az Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet 2010 őszén a fenntarthatósággal, környezettudatossággal kapcsolatos rendezvényeket szervezett az ország 10 településén, 75 oktatási és nevelési intézmény óvodásai, tanulói számára.
Ezeken a rendezvényeken a 4–19 éves korosztály közelebbről megismerkedhetett az erdőkkel, a fával, természeti és környezeti problémákkal. A rendezvények hatására bekövetkező ismeret és szemléletváltozást kérdőívek segítségével mértük
fel, amelyeknek kiértékelése alapján megállapítható, hogy a programok eredményesek voltak, hatékonyan továbbították a
gyerekek, illetve ﬁatalok számára az átadni kívánt üzeneteket.
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E4 Erdészeti műszaki ismeretek
Programvezető: Prof. Dr. HORVÁTH BÉLA
Az Erdészeti műszaki ismeretek PhD alprogram az erdőgazdálkodás műszaki környezetének (gépesítés, energetika, erdőhasználat, erdőfeltárás, erdészeti vízgazdálkodás) tudományos igényű, átfogó megismerésen, méréseken, vizsgálatokon,
kísérleteken alapuló kutatás-fejlesztését biztosítja. Foglalkozik az erdészeti szaporítóanyag-termesztés-, az erdőművelés-,
az erdőhasználat- és a fahasznosítás gépesítés-fejlesztésével; az energetikai faültetvények gépesítés-fejlesztésével; a gépesítés és a környezetvédelem kapcsolatával; a fa energetikai hasznosításával; az erdőhasználatok tervezésével, szervezésével
és technológiáival; az erdőfeltárás és az erdészeti vízgazdálkodás kérdésköreivel; valamint az erdészeti utak létesítésével
és fenntartási rendszereivel. Az erdészeti műszaki területek folyamatos fejlesztése, korszerűsítése biztosítja a társadalmi
elvárások szerinti természetközeli erdőgazdálkodás ökológiailag helyes, egyben gazdaságos megvalósítását.
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SZÁLLÍTÁSSZERVEZÉSI
DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER
BICZÓ BALÁZS1 – MARKÓ GERGELY2
NYME, EMK, Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet
e-mail: biczoba@gmail.com1, gmarko@emk.nyme.hu2

Abstract
By the long term transport management is important to monitor the deterioration of existing roads. It’s very important by
the transport organizition to keep in mind the costs of maintenance and renewal. Without measurements, only in empirical
way it’s difficult to determine the remaining life of the roads. It’s essential, to measure sometimes the loadability of the roads.
If we know the remaining life of each unit of our road network, than we can optimize the use of our sources. It’s relevant, that
we can fast model more solutions, so the best to choose. The interest of the forestry is the owned road network to exploit.
This decision support system helps by the easy and simple comparation of transport varations.
This will help to the forestry to manage their transport judiciously and foresight, to be taken into account preservation of
the conveyors.
Keywords: transport managemant, decision support system, preservation of the roads.
Kulcsszavak: szállítás szervezés, döntéstámogató rendszer, erdészeti utak megőrzése

Bevezetés
Az erdészeti szállítási folyamatok tervezéséhez nélkülözhetetlen kiinduló adat az erdőrészletenként megtermelődő faanyag mennyisége, vagyis a leszállítandó faanyagmennyiség. A hosszú távú szállításszervezés során fontos a meglévő
utak elhasználódásának ﬁgyelembevétele. A szállításokat úgy kell szervezni, hogy szem előtt tartjuk a karbantartások
és felújítások költségeit. Mérések nélkül, pusztán tapasztalati úton nehéz megállapítani az utak hátralévő élettartamát.
Elengedhetetlen tehát, hogy meghatározott időközönként mérésekkel megállapítsuk az utak terhelhetőségét. Ha ismerjük
az úthálózatunk minden egységének a hátralévő élettartamát, akkor a rendelkezésre álló forrásainkat optimálisan tudjuk kihasználni. A szervezés, tervezés során mindig fontos, hogy több megoldást gyorsan le tudjunk modellezni és így a
számunkra legjobbat kiválasztani. Az erdőgazdaságok érdeke az, hogy a tulajdonukban lévő úthálózatot minél hosszabb
ideig ki tudják használni, és ne engedjék, hogy a fuvarozó cég a saját nyereségét az utak tönkremeneteléből állítsa elő. Az
alábbiakban felvázolt döntéstámogató rendszer abban fog segítséget nyújtani, hogy gyorsan és egyszerűen lehet majd vele
szállítási variációkat összehasonlítani az utak fenntartásának ﬁgyelembevétele mellett. Ezzel segítve hozzá az erdőgazdaságokat a megfontolt és előrelátó, a szállítópályák megóvását is ﬁgyelembe vevő szállításszervezéshez.

Erdészeti feltáróutak leromlásának okai
A különböző gépjárművek által keltett forgalmat 100 kN egységtengely-áthaladás [db] formájában kell kifejezni, hogy a
pályaszerkezetre gyakorolt hatásuk összemérhető legyen. A burkolat igénybevétele szempontjából a nehéz gépjárművek
forgalma a mértékadó, ami erdészeti utak esetében jellemzően a faanyagmozgatásból származó tehergépjármű forgalom
formájában jelenik meg. A gyors technikai fejlődés következtében a régi Csepel, Tátra, ZIL stb. típusú szállítójárművek lecserélődtek az új és nagyobb hasznos teherbírású (pl. MAN) gépjárművekre. Mivel az erdészeti útjaink nem ezekre a szállítójárművekre lettek méretezve értelemszerűen rohamos leromlásuk ﬁgyelhető meg. Ezt tetézi még az a tény is, hogy az erdészeti utakon túlterhelten közlekednek ezek a teherautók, hogy minél kevesebb fordulóval el tudják szállítani a faanyagot.
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Leromlás megelőzése
Az erdészeti utakat rendszeres karbantartással hosszabb távon meg lehet őrizni. Azonban, ha nem invesztálunk elegendő
pénzt az útjaink állapotának megőrzésébe, akkor váratlanul bekövetkezhet a baj, mivel az út élettartamának a végén rohamosan következik be a leromlás. Nem szabad engedni tehát, hogy a szállító tehergépjárművek túlterhelten közlekedjenek
útjainkon. Az utak fenntartásával pedig tudatosan előre megfontolt terv szerint kell foglalkozni.

Mi szükséges ehhez
Minden erdőgazdaságnak tisztában kell lennie az útjai állapotával, azzal, hogy mekkora forgalom terhelhető még rá az
egyes szakaszaira. A hátralévő élettartamot, illetve a megengedett forgalom nagyságát a behajlásmérésekkel lehet a számunkra elegendő pontossággal meghatározni. Ezek a mérések az Erdőfeltárástani Tanszék fejlesztéseinek köszönhetően
egyre gyorsabbá, és egyszerűbbé válnak.
A behajlásmérésekből származó adatok segítségével kiszámítható, hogy a várható faanyagmennyiség elszállítása, ismert
tehergépjárművel számolva, milyen hatással lesz az utak élettartamára. Ezeket a számításokat egy saját fejlesztésű szoftver segítségével egyszerűen lehet majd elvégezni. A megengedett és várható forgalom nagyságokat összehasonlítva még a
szállítás lebonyolítása előtt megállapítható a várható leromlás.

Jelentőség
Egy út újbóli megépítésének költsége sokszorosa az útfenntartás költségének. Éppen ezért szükséges, hogy tudatosan tervezzük az utak karbantartásainak folyamatát, vagyis a szállítás szervezés egészében a pályaszerkezet-gazdálkodást is ﬁgyelembe vegyük.
Ezen számítógépes szoftver segítségével könnyebbé és egyszerűbbé válik a szállítási folyamat megtervezése a pályaszerkezet-gazdálkodás igényeinek ﬁgyelembevétele mellett.
A rendszer kialakításának lépései
1. A leszállítandó faanyag mennyiségét erdőrészlet szinten megbecsüljük egy saját fejlesztésű szoftver segítségével, az
üzemtervi adatokból kiindulva.
2. Meghatározzuk az egyes útszakaszokra gravitáló erdőrészletek összességét, mely feladat elvégzésében
geoinformatikai rendszerek segítséget nyújthatnak, de a valóságnak megfelelő felosztást csak a területet és az alkalmazott közelítési technológiákat jól ismerő szakember segítségével határozhatjuk meg.
3. Az útszakaszokra gravitáló faanyag mennyiségének függvényében azonos forgalmú egységeket alakítunk ki. Hosszú
szakaszok, vagy szakaszon belüli eltérő szállítási irányok esetében a hálózati kapcsolatokat reprezentáló topológiát
segédpontok felvételével módosítjuk. A segédpontok elhelyezését követően a korábbi útszakaszokat tovább daraboljuk, aminek eredményeképpen az egyes szakaszok az azonos forgalmú egységeket jelenítik meg.
4. A szállítási irányokat annak tudatában határozzuk meg, hogy az egymás után következő útszakaszok forgalmát
egymásra kell terhelni.
5. Egy időintervallumon belül, a várható faanyagmennyiségből kiszámítjuk az útszakaszokat közvetlenül terhelő
forgalmat. Ezeket a várható forgalomterheléseket összehasonlítjuk a behajlásmérésekből számítható megengedett
forgalomnagyságokkal.
6. A kapott eredményeket geoinformatikai rendszerben ábrázolva egy olyan könnyen értelmezhető döntéstámogató
rendszert kapunk, mely segíti a megfontolt szállítástervezést.
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HARVESZTERES FAKITERMELÉS
MAGYARORSZÁGI CSERES ÁLLOMÁNYBAN
HORVÁTH ATTILA LÁSZLÓ
Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézet
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.
e-mail: ahorvath@emk.nyme.hu

Abstract
Hungary’s forest cover is 20,6 % (1 912 900 ha). In 2009 the annual cutting was 6,7 million m3, from this 0,9 millon m3 was
cut in Turkey oak stand. The characteristics of Hungary’s harvesting is that felling, delimbing, bucking execute with chainsaw and forwarding happen with forwarder or skidder. The high mechanized logging system’s headring – the harvesters
– apppeared in hungarian forests from 2006. The analysis and working time interpretation of Valmet 911.3 harvester’s production in Turkey oak stand happend in 2010. The analysis expanded for times of working elements, the moving distances,
felled stocks and fellings by cycles. The expected production was deﬁned The destination of analysis is that statement’s
application of logging with harvester in hungarien hardwood stand.
Keywords: harvester, logging, time-analysis, efficiency, deciduous tree stand, hardwood,
Turkey oak, cut to lenght working system / method
Kulcsszavak: harveszter, fakitermelés, idő-elemzés, teljesítmény, lombos faállomány, lombos fafaj,
cser tölgy, tőmelletti hosszaravágásos (CTL) munkarendszer

Bevezetés
Magyarország erősültsége 20,6 % (1 912 900 ha). 2009-ben az éves fakitermelés 6,7 millió m3 volt, ebből 0,9 millió m3-t
cseres állományokból termelték ki (1. ábra). 705 ezer bruttó m3 véghasználati fakitermelésből, ill. 171 ezer bruttó m3 gyérítésből származik.
Magyarországi fakitermelések jellemzője, hogy a döntést, gallyazást, darabolást motorfűrésszel hajtják végre, a közelítés
pedig kihordóval vagy csörlős vonszolóval történik. A magasan gépesítet fakitermelési munkarendszerek vezérgépei – a
harveszterek – 2006-tól ismételten munkába álltak a magyarországi erdőkben.
A fejlett országokban az 1960-as években jelentek meg, majd a 1970-es években elterjedtek és létjogosultságot szereztek a
többcélú vagy többműveletes fakitermelő gépek (HILLER, 1984). Ezek olyan speciális erdészeti gépek, melyek egyszerre
két vagy több művelet elvégzésére alkalmasak, általában az átlagosnál nagyobb teljesítményre képesek. Jelenleg a legkorszerűbb technológiát képviselik (HORVÁTH, 2003).
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1. ábra: 2009. évi teljesített fakitermelés fafajonként és fahasználati módonként (Forrás: MGSZH 2010) /
Harvesting according to tree species and the methods of tree utilization in 2009.
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A gépek fejlesztésénél a fő cél az volt, hogy az alapgépre minél több adaptert szereljenek fel. Így az egymást követő műveleteket időveszteség nélkül lehetett végrehajtani. Alapvetően két nagy csoportjuk ismert (HORVÁTH, 2003):
1. Harveszterek: A fa tőtől való elválasztását és a hozzá kapcsolódóan még egyéb műveleteket (rakásolás, gallyazás,
darabolás, előközelítés, közelítés) is elvégező gép.
2. Processzorok: A fa tőtől való elválasztását nem, de a többi műveletet (gallyazás, kérgezés, darabolás, előközelítés,
közelítés) kapcsoltan végző gépek.
A magasan gépesített fakitermelési munkarendszerek jellemzője, hogy a döntő, felkészítő és anyagmozgató gépeket gépláncban alkalmazzák, ilyen módon a fakitermelés minden műveleteleme gépesítve van. Ez a technikai szint a folyamatgépesítés. A közép európai kutatásoknak köszönhetően (melyek közül egy nemzetközi projektben Intézetünk is részt vett),
az un. harveszterek használata a hazai lombos állományokban is kezd létjogosultságot szerezni. A kezdetben fenyő állományokban dolgozó gépek a további fejlesztéseknek köszönhetően napjainkra már a lágy- ill. keménylombos állományok
fahasználati munkáinak elvégzésére is kiválóan alkalmasak.

Munkaidő-tanulmány és teljesítmény vizsgálat
Terület bemutatása
A Szentgál község határában elhelyezkedő 23C erőrészlet, gazdasági egységét tekintve magántulajdon, melyen a Szentgáli
EBT a gazdálkodó. Az állomány 8,5 ha összterületű csertölgy állomány. A fakitermelés az egész állományt érintett. A fák átlagos kora 77 év, az átlag famagasság 19 m, az átlag mellmagassági átmérő pedig 27 cm. 70%-os záródás mellett a törzsszám
410 db/ha, a fakészlet pedig 231 m3/ha. A cserjeborítás 70% feletti.
Munkarendszer leírása
A fakitermelés gépi úton történt, a vágásterületen mozgó gumikerekű Valmet 911.3 típusú harveszterrel. A növedékfokozó
gyérítés során 15–20 m széles pásztákban szakaszos előrehaladással dolgozott, miközben folyamatosan alakította ki maga
előtt a közelítőnyomot a pászta közepén. A munkavégzés során a gép kitermelte és felkészítette az előzetesen kivágásra
megjelölt fákat, melyek a kialakítandó közelítőnyomban, ill. annak jobb és bal oldalán helyezkedtek el.
A gépkezelő a manipulátorkar végén található harveszterfejjel megközelítette a fa tövét, majd ráfogott. A fej fogókarjai
biztosították a szoros rögzítést. A hidraulikus vezérlésű láncfűrész egy művelettel vágta át a tőrészt, mialatt a gépkezelő az un. manipulátorkarral segítette és irányította a döntést. A fa földre érkezését követően a tőtől elválasztott fát a
közelítőnyomhoz közelítette elő. A harveszterfej segítségével ezután egy menetben zajlott a fa gallyazása, választékolása
darabolása és választékonkénti rakásolása. A koronarész vastagabb oldalágainak leválasztása nem az ívkésekként is funkcionáló fogókarokkal valósult meg. Ez esetben a törzs e kérdéses részénél a gépkezelő a manipulátor kar segítségével a fejegységet áthelyezte a levágandó ágra, rögzítette a fejet, majd a hidraulikus vezérlésű fűrészláncos vágószerkezettel levágta
az ágat. Ezt követően elvégezte az ágrész gallyazását választékolását és darabolását, majd folytatta a törzsrész feldolgozását. A feldolgozás során a 3 m-es faanyag rakásolása a gép mellett valósult meg.
A gallyazás során képződött vékonyfa, valamint a korona 5 cm-nél vékonyabb részei a gép mellett, a közelítőnyom jobb és bal
oldalán halmozódott fel. A fakitermelés folyamatát akadályozó – előzetesen motorfűrésszel kivágott – cserjeszint egyedeit
a gépkezelő a manipulátor kar segítségével áthelyezte a közelítőnyom érintett oldalára. A hengeresfa választék közelítését
Valmet 860.3 típusú kihordó végezte.

Vizsgálat módszere
A munkaidő-tanulmány elkészítéséhez és a műszakteljesítmény meghatározásához terepi mérésekre volt szükség. A terepi
adatfelvétel során haladó (folyamatos) időméréses módszer lett alkalmazva. A műveletelemek időtartama mellett rögzítésre került az egyes ciklusonként feldolgozott faanyag mennyisége, ill. az átállások távolsága is. A terepi adatrögzítés során a
következő műveletelemek kerültek elkülönítésre:
• Fa felkeresése (F): Azaz időtartam, amely alatt a gépkezelő a manipulátorkar segítségével ráhelyezi a harveszterfejet a
fa tőrészére.
• Döntés, felkészítés (D): A fa döntését, előközelítését, gallyazását, választékolását, darabolását és választékonkénti
rakásolását magába foglaló időtartam.
• Átállás (Á): Helyváltoztató mozgás időtartama.
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• Csak döntés (CD): Nagyon vékony, ill. rosszminőségű (pl.: teljesen korhadt) faegyed kitermelésére fordított idő, amely
alatt nem keletkezik választék.
• Gallyanyag rendezése (G): Valamely oknál fogva zavaró tényezőként jelentkező gallyanyag átrakása.
• Faanyag rendezése (R): Valamely oknál fogva zavaró tényezőként jelentkező faanyag (választék) áthelyezése.
• Pihenő (P): Személyi szükségletek kielégítésének időtartama.
• Hibaelhárítás (H): A munkavégzés során bekövetkező műszaki meghibásodások elhárításának időtartama.
• Várakozás (V): Egyéb veszteségidő.

Vizsgálat eredményei
A terepi adatfelvétel három nap (1130 perc) alatt valósult meg. A műveletelemek %-os megoszlása a következőképpen alakult. A munkaidő 5,2 %-t a fa felkeresése, 46,7 %-t a döntés és a felkészítés, 12,4 %-t az átállás, 11,2 %-t a gallyanyag, ill. 0,4
%-t a faanyag rendezése, 15,1 %-t a pihenés, 7,8 %-t a hibaelhárítás és 1,2 %-t a várakozás tette ki. A teljesítmények meghatározásához rendelkezésre állt a kitermelt és felkészített faanyag mennyisége (196,1 m3) és a műveletelemek időtartama.
A Valmet 911.3-as többműveletes fakitermelő gép óránkénti teljesítménye (teljes időben) 10,4 m3. A gép várható műszakteljesítménye – hasonló körülmények és állományviszonyok esetén – 65,6 m3 (1. táblázat). A várható teljesítmény meghatározásakor a Magyarországra jellemző 60 %-os gépkihasználtsági tényező (P) került felhasználásra. Az átállások átlagos
távolsága 10 m, az átlagos átállási idő pedig 0,35 min.
1. táblázat: Mért és várható teljesítmények / Measured and expected productions
Teljesítmény

m3/h

m3/műszak

Fakitermelés

(F+D+Á)

16,2

129,2

Fakitermelés + „vágástakarítás”

(F+D+CD+Á+G+R)

13,7

109,4

Teljes időben

(Ö)

10,4

83,0

m3/h

m3/műszak

Várható teljesítmény
Fakitermelés

(F+D+Á)

9,7

77,5

Fakitermelés + vágástakarítás
(PM.o.átl.)

(F+D+CD+Á+G+R)

8,2

65,6

Következtetések
A teljesítményadatok alapján megállapítható, hogy cseres állományok növedékfokozó gyérítése során – a faegyedek sík, ill.
térgörbesége, valamint az erős ágrendszere ellenére – eredményen alkalmazhatóak a harveszterek.

Összefoglalás
A cseres állományok jelentős részarányt képviselnek a hazai fakitermelésekben. Valmet 911.3 típusú harveszter Szentgál
23C erdőrészletben 83 m3/műszak teljesítményt ért el a vizsgálat ideje alatt.

Irodalomjegyzék
HILLER I. – MASTALIR E. – GYURÁCZ S. – IGMÁNDY P. (1984): A fakitermelés és anyagmozgatás műszaki fejlesztésének aktuális kérdései –
Témadokumentáció, Sopron, pp. 11-12.
HORVÁTH B. (2003): Erdészeti gépek –Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, pp.296.
MGSZH (2010): Beszámoló az erdősítésekről és a fakitermelésekről a 2009. évben – Budapest, MgSzH, pp. 1-18.

Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar І Tudományos Doktorandusz Konferencia І Sopron, 2011. április 13. І

225

E5 Vadgazdálkodás
Programvezető: Prof. Dr. FARAGÓ SÁNDOR
A vadonélő állatok védelme és állományaik kezelése a korszerű, bölcs gazdálkodás révén valósul meg napjainkban. A program keretében az erdei, mezei és vizes ökoszisztémákkal, azok fajcsoportjaival, vagy fajaival foglalkozhatnak a doktoranduszok. A meghirdetett kutatási témák felölelik a szabadterületi védelem, gazdálkodás és a vadászati hasznosítás minden
területét, emellett olyan kapcsolódó szakterületeket, mint a kinológia, ballisztika és fegyvertan, trófeavizsgálatok, vadegészségügy, zárttéri vadtenyésztés, vadföld-gazdálkodás, vadtakarmányozás, ökonómia, tudománytörténet.
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BARNAMEDVE (URSUS ARCTOS)
ÖKO-ETOLÓGIÁJÁVAL KAPCSOLATOS
KUTATÁSOK A ROMÁNIAI KÁRPÁTOKBAN
BERECZKY LEONARDO
Természeti Értékek Megőrzésének Egyesülete, Balánbánya Dec. 1. út. 22.
e-mail: climber@vipmail.hu

Abstract
Since 2000 we performed several studies and observations on the behavior and ecology of brown bears in the Eastern Carpathians of Romania. Based on that the „Orphan Bear Rehabilitation Centre” has been developed, which offered even more
opportunities for scientiﬁc observations. Our studies are related with the following issues: social behavior and individual
development of brown bear cubs, natural dispersal of sub adult bears after weaning, feeding biology and diet, winter sleep
and inﬂuencing factors of the winter sleep, factors conducting to the development of problem individuals – habituation
to human environment, assessment of habitat selection, home range size and mobility, factors which regulate brown bear
populations based on observations of mortality causes, assessment of the factors which lead to habituation – observation of
specialization process. The presentation refers shortly to the up mentioned studies, together with the results.

Bevezetés
Annak ellenére, hogy a nagyragadozók folyton a kutatók ﬁgyelmének központjában álltak, viselkedésükkel és bizonyos ökológiai sajátosságaikkal kapcsolatosan az egyének megﬁgyelése olykor nagy kihívást jelent. Különösképpen igaz ez a barnamedvére (Ursus arctos), amelynek életmódja és igen kiéllesedett érzékszervei megnehezítik a kutató feladatát. Az „Árva
Medve Rehabilitáló Központ” létrehozásával értékes feltételek jöttek létre különböző viselkedésformák illetve élettani
jelenségek vizsgálására.
Vizsgálataink területe a Keleti Kárpátok majdnem egész térségén, Hargita (Harghita), Kovászna (Covasna), Neamc (Neamt),
Bakó (Bacau), Vrancsea (Vrancea), Brassó (Brasov), Maros (Mures), Szucsáva (Suceava), Máramaros (Maramures) megyék, illetve az Erdélyi Medence keleti és észak-keleti övezetén folynak.
A rehabilitáló központ a Hagymás Hegység központi részén terül el, az Olt folyó forrásától néhány km-re. A központ működésének lényege a valamilyen okból árván maradt egy év alatti ﬁatal medvék befogadása és olyan módszerekkel való felnevelése, ami lehetővé teszi az egyedek visszahelyezésüket a természetes élőhelyekre.

Anyag és módszer
Az általunk kidolgozott módszer lényege azon alapszik, hogy a medvénél különböző táplálékszerzési és védekezési stratégiák javarészt genetikailag kódoltak, amelyek az egyed élettapasztalataival bővít és javít. Az anya legfontosabb hivatása a
megfelelő védelem nyújtása. A rehabilitálás során tulajdonképpen természetazonos körülmények biztosításával próbáljuk
elősegíteni a ﬁatal medvék veleszületett ösztöneik kifejlődését és kibontakozását. A módszer a következőkön alapszik:
• természetazonos élőhely biztosítása az egyedek számára, amely ökológiai igényükkel összhangban folytonosan bővül,
• a 1,5–2 éves fölnevelési időszak során a ﬁatal bocsok táplálása úgy van megoldva, hogy ne tudjon kialakulni a táplálékforrás-ember jelenléte közti assziciáció,
• a központ és közvetlen környező területein az emberi behatolás szigorúan korlátozva van, elkerülvén ezzel a medvék
emberekhez való szokását.
A szabadon engedés során két módszert alkalmazunk:
• az úgynevezett „lágy” módszert, amely lényege, hogy az utolsó fejelttségi fázisban lévő egyedek egy olyan kertbe kerülnek amelyből ki-be tudnak járni. Ilyenkor már távérzékelő rendszerekkel vannak felszerelve. Eddigi tapasztalataink
szerint néhány hónap alatt ösztönszerűen növelni kezdig életterüket (ez szoros kapcsolatban lévén a természetes
táplálékkínálattal a környező területeken).
• A „kemény” módszer, amikor az egyed egyszerűen elszállítódik egy idegen területre és közvetlen módon van szabadon
engedve.
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Mindkét esetben a szabadba helyezett egyedek VHF vagy GPS rendszerek segítségével követve vannak 1–2 évig.
A Központból eddig 49 egyedet lett kihelyezve.
Alábbiakban említett kutatásaink a fölnevelt és szabadba helyezett egyedek folytonos ﬁgyelésére illetve párhúzamosan vadonból befogott egyedek követésére alapoznak.

Eredmények
1. A medvebocsok egyedfejlősésével és szociális viselkedésével kapcsolatos megﬁgyelések.
A kutatás során próbáltuk megﬁgyelni a medvebocsok közt kialakuló szociális magatartásokat és egymástól való tanulási
folyamatokat. Észrevettük, hogy életük első két évében a ﬁatal medvék igénylik a csoporttársat és aktív szociális életet élnek. Ha a ﬁatal állatok 3 hónapos koruk előtt kerülnek egymás mellé, maximum 2 hét alatt testvérként fogadják el és 1,5–2
éves korukig nem hagyják el egymást. Ha viszont 3 hónapos kor után kerül be egy új egyed ugyanazon generáció csapatába,
soha nem fogják be azt. Ugyanakkor viszont nem űzik a „idegen” fajtársakat, hanem csak mellőzik – ez jellemző a nem territoriális fajokra. A kialakult csapatokban megﬁgyelhető egy egyedek közti dominancia viszony. Különböző egyedek dominanciája főként a testméret illetve a vérmérséklettől függ. Ugyanezen kutatás érdekes megﬁgyelésekre adott lehetőséget,
ami az egyedek közti kommunikációt illeti – hívás, riasztás, stb. A „testvércsapatok” szétválása általában maximum 2,5 év
után történik meg. A szétválás a maturációval függ össze, amikor a természetes diszperzió (az eredeti élőhely elhagyása)
elkezdődik. Ez a jelenség szorosan összefügg a testmérettel. Megállapítottuk, hogy 40 kg fölötti testsúly elérésekor (függetlenül a kortól) az egyedekben egy ösztönös élőhely növelési akarat mutatkozik. Ekkor a testvérek még néhány hónapig
követik egymást, majd szétvállnak.
2. Fiatal egyedek természetes szétszélledése (természetes diszperzió).
VHF és GPS telemetria alkalmazásával a szabadon helyezett egyedek mobilitását és új otthonterület választását ﬁgyeltük
meg. Az eredmények kimutatták, hogy a hímek akár 3–400 km-re is eltávolodnak attól az otthonterülettől ahol felnőttek,
míg a nőstények csupán maximum 50–100 km-re távolodnak el. Ugyanakkor a hímek nagyobb mobilitást tanusítanak (átlag
napi megtett út 1000 m/nap nyáron, 1500–2000 m/nap ősszel) a nőstényekhez képest (átlag 500 m/nap nyáron, 1000 m/
nap ősszel).
3. Táplálék preferencia és a táplálkozással összefüggő viselkedési sajátosságok.
Megﬁgyeltük, hogy közvetlen a téli álom után a gyomorműködés megindulása kb 1–2 hétig tart, amikor az egyedek nagyon
keveset táplálkoznak és zsenge növényi eredetű táplálékokat (rügyek, barkák, tavaszi virágok) részesítenek előnyben.
Egészen nyár elejéig táplálékuk kb. 70%-át a zsenge növényi hajtások (többnyire fű) képezi, a többit pedig különböző állati
eredetű táplálékok (dög, elejtett zsákmány, rovarok). Nyáron a fűfélék rosttartalmának növekedése után előnyben részesítenek erdei gyümölcsféléket (60-80 %) illetve rovarokat és alkalomadtán megtalált dögöt. Az ősz beálltával táplálkozási
intenzitásuk majdnem megduplázódik, leginkább olajos magvakat (bükk illetve tölgy makk), gyümölcsféléket illetve húst
preferálván. Élőhelyhasználatuk és tengerszint feletti magasság szerinti mozgásuk követi ezen táplálékfélék bőségét különböző időszakokban.
4. A téli álom és ezt befolyásoló élő és élettelen tényezők
Megﬁgyeléseink szerint a téli álmot elindító legfőbb tényezők a csökkenő táplálékkínálat, hőmérséklet, fölszedett zsírvastagság, hótakaró vastagsága. Ezek közül a legfontosabb megﬁgyelt tényező a zsírréteg vastagsága, amit az állat fölraktározott. Megﬁgyeltük, hogy azon egyedek amelyek november közepéig testvastagságukat kb. 20%-al megbővítették, az első
novemberi hidegek és havazások beálltával kezdig előkészíteni téli vackukat és amikor a hőmérséklet –5 Celsius fok alá
csökken elhúzódnak. Azok az egyedek viszont, amelyek ezt a testgyarapodást nem érték el, sokkal későbben (December közepe–Január) húzódnak téli álomra, akármekkora hideg és hóvastagság mutatkozik. A korábban téli álmot kezdő egyedek
elhagyják a téli vackot, barlangot amint a hőmérséklet 5 fok fölé emelkedik húzamosan egy hétig. Ugyanakkor a későbben
elfekvő egyedek hosszabb ideig a telelővacokban maradnak.
A telelőbarlang elkészítésének és közvetlen elfoglalásának időszakában akármilyen zavarás annak azonnali elhagyását és
más barlang kialakítását eredményezi. Ha viszont a zavarás télen vastag hótakaró közepette történik, az állat legtöbbször
akkor sem hagyja el a barlangot, ha közvetlenül a barlang bejáratánál járkál valaki. Ez szorosan összefügg a kialakított telelőbarlang minőségével is, illetve a barlang vagy vacok bejáratának méretétől.
5. Emberi környezethez való szokás – habituáció.
Kutatásaink során emberi környezethez szokott (szeméttelepek) anyamedvékkel járó medvebocsokat rehabilitálva megﬁgyeltük, hogy 2–3 éves korig a ﬁatal bocsok nincsenek tulajdonképpen a szeméthez vagy más emberi környezethez szokva,
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hanem egy bizonyos hely sajátossága van rögzülve bennük, amely környékén bíztonságban érzik magukat akármilyen zavaró tényező ellenére. Ha a megszokott hely, vagy helyek hirtelen megváltoznak (az egyed más területre való áthelyezése
során), táplálékszerzési viselkedésük teljesen normális vad medvééhez hasonlóvá válik. Ugyanakkor más kutatások kimutatták, hogy ugyanez már nem működik, ha az egyed több mint 3 éven keresztül táplálékát többnyire emberi környezetből
szerezte. Áthelyezett felnőtt egyedek mindig visszatértek a szeméttelepekre, vagy más térségekben próbáltak hasonló emberi környezetben táplálékot szerezni.
6. Élőhelyhasználat és otthonterület vizsgálata.
Otthonterület méretét és élőhelyhasználatát ﬁgyeltük meg visszahelyezett és szabadból befogott egyedeknél párhúzamosan.
MCP módszerrel számított átlag otthonterület mérete hímeknél 3000 km2 míg nőstényeknél 700 km2 volt. 95%-os Kernel
módszerrel számított otthonterület mérete 1100 km2 volt hímeknél, 130 km2 a nőstényeknél. 50%-os Kernel módszerrel
számított átlag otthonterület mérete 250 km2 volt a hímek esetében míg nőstényeknél csupán 30 km2 .
Az élőhelyhasználatot a nyakörvek által küldött koordináták Corine Land Cover élőhely térképekre való ráfedésével elemeztük. Az eredmények azt mutatták, hogy nyári időszakban a medvék vegyes és tűlevelű erdős területeket részesítettek
előnyben, 1000 m-es tengerszint magasságok fölött, míg ősszel bükk és tölgyerdőket illetve bozót vegetációval borított területeket preferáltak. Nyári időszakban egy gyengébb korreláció volt megﬁgyelhető a különböző típusú élőhelyek terjedelme és azok használata közt, mint őszi hónapokban, ami azt jelenti, hogy nyáron az állatok szelektívebbek voltak, ami az
élőhelyet illeti mint ősszel. Véleményünk szerint ez az ősszel megnövekedett táplálékszükséglettel kapcsolható össze.
7. Állományszabályzó tényezők, ﬁatal egyedek mortalitását vizsgálva és ezek hatása az állománydinamikára.
A barnamedve populáció dinamikáját vizsgálva az utóbbi 10 évben, a hivatalos adatok szerint az állomány növekedését észlelhetjük. Feltételezéseink szerint ez szorosan összefügg a hasznosítással és az állományszabályzó mechnaizmusokkal.
Az eddig szabadon helyezett 3 év alatti medvebocsok túlélési rátája 52% volt. Az elhúllt egyedeket megvizsgálva az eredmények azt mutatták, hogy 80%-a a veszteségeknek falyon belüli predáció eredménye. Az esetek külön kölön vizsgálata
kimutatta, hogy kizárólagosan nagy lábméretű (14–15 cm mellső lábnyom széllesség fölött) hímek öltek meg ﬁatal bocsokat.
Az eddigi eredmények illetve szakirodalom szerint a falyon belüli predáció az egyik legfontosabb medveállományszabályzó
tényező. 7 évi terítékadatot vizsgálva három megyében megﬁgyeltük, hogy a teríték alig 10%-át képezte az elejtett nőstények száma. Mivel a teríték mérvadó hányada külföldi vendégvadászok által lett elejtve, akik többnyire nagy példányokra
pályáznak (a vizsgált pontszámértékek is ezt mutatták), föltételezzük, hogy szoros összefüggés létezik a nagy méretű hímek
felé eltolódott hasznosítás (ami a bocsok túlélési rátájának növekedését eredményezi), és az állomány növekvő tendenciája
közt.

Összefoglalás
A tíz eves tapasztalat azt mutatja, hogy a Rehabilitáló Központ eredményesen működik, mivel eddig sikeresen sikerült szabadba helyezni 49 fölnevelt medvét. A szabadon helyezett egyedek túlélési rátája 52% volt, az elhúllt bocsok mortalitását
pedig 80%-ban fajon belüli predáció okozta, ami szerintünk fontos medveállományszabályzó tényező a Kárpátokban. A vadászati hasznosítás illetve állománydinamika néhány évre visszamenő eredményeit ﬁgyelve összefüggést vélünk a hímek
felé eltolt hasznosítás és a megﬁgyelt állománynövekedés közt, ami a medvebocsok túlélési rátájának növekedésén keresztül hat a populációra.
Az emberi környezethez szokott medvék viselkedése eredményeink szerint “orvosolható”, ha az egyedek 3-4 éves korig befogódnak és más környezetbe helyeződnek el.
Az otthonterület, mozgásdinamika és élőhely használat vizsgálatai kimutatták, hogy a hímek mobilitása és otthonterülete
lényegesen nagyobb mint a nőstény egyedeké. Nyári időszakban a medvék tűlevelű és vegyes erdős élőhelyeket használtak
míg ősszel lombhúllató erdővel borított területeket preferáltak.
A téli álom vizsgálata során rájöttünk, hogy az indító tényezők közül a legfontosabbak a táplálékhiány és a fölrakott zsírvastagság. A barlang kialakításának időszakában a zavarás ennek elhagyását eredményezi.
A szociális viselkedés vizsgálata során megﬁgyeltük, hogy a ﬁatal egyedek igénylik a fajtársak jelenlétét, azonban bizonyos
nénány hónap eltelete után már egyre nehezebben fogadnak el fajtársakat maguk mellett.

Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar І Tudományos Doktorandusz Konferencia І Sopron, 2011. április 13. І

229

RÓKACSAPDÁZÁSI MÓDSZEREK
ÖSSZHASONLÍTÁSA
HAJAS PÉTER PÁL
Országos Magyar Vadászkamara Nógrád Megyei Területi Szervezete
3101 Salgótarján Pf. 234.
e-mail: pphajas@gmail.com

Abstract
The red fox (Vulpes vulpes LINNAEUS, 1758) population of Hungary has increased in the past two decades. The increased
density of foxes is a threat to all ground nesting bird species, and contributes to the spread of the fox-tapeworm (Echinococcus
multilocularis LEUCKART, 1863). Wildlife management, conservation, animal and public health considerations all point
to the necessity of decreasing the number of foxes. Effective trapping methods may contribute to the efforts of controlling
fox populations. I have investigated the effectiveness of 4 different trap types on 13 hunting grounds in Hungary. The tested
two types of live capture traps achieved 1,56 and 2,88 captures of mammalian predators per 100 trap nights. Selective and
humane kill traps under trials produced respectively higher catch rates than the live capture traps. Their effectiveness was
between 5,6 and 9,96 captures of mammalian predators per 100 trap nights. Results indicate that traps may be useful tools
of controlling the populations of red fox and other generalist predators. The scope of future studies should be extended to
the investigation of the effects of trapping based predation management on the populations of prey species.
Keywords: effectiveness of trapping, live capture and kill traps, fox, badger
Kulcsszavak: csapdázás hatékonysága, élvefogó- és ölő csapdák, róka, borz

Bevezetés
A róka (Vulpes vulpes LINNAEUS, 1758) magyarországi állománya erőteljesen növekedett az elmúlt két évtized során.
A magas sűrűségű róka állomány veszélyt jelent a földön fészkelő védett és vadászható madárfajokra (FARAGÓ, 2000;
PELLINGER – JÁNOSKA, 2002; HELTAI et al, 2004), valamint a mezei nyúl egyre csökkenő állományára (SZEMETHY et
al., 2004), egyúttal hozzájárul az öttagú galandféreg (Echinococcus multilocularis LEUCKART, 1863) gyors terjedéséhez
(ROMIG et al., 1999; CHAUTAN et al., 2000). Természetvédelmi, vadgazdálkodási, állat- és humán-egészségügyi szempontból egyaránt indokolt a hazai rókaállomány gyérítése. A rókapopulációk korlátozásában új perspektívát jelenthet a hatékony csapdázási módszerek hazai meghonosítása és elterjesztése.

Anyag és módszer
Vizsgálataim során a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközök, két élvefogó csapda, az ún. „köbméteres”
ládacsapda és a műkotorék-csapda, valamint két szelektív ölőcsapda, a forgókeretes testszorító csapda (továbbiakban
testszorító csapda) és a 70 cm-es német hattyúnyak (továbbiakban hattyúnyak) hatékonyságát hasonlítottam össze.
A 2009/2010, a 2010/2011, valamint a 2011/2012 vadászati évek különböző időszakait felölő csapdázási adatok 13 település
határából származnak. A csapdák eredményességének összehasonlítására a HELTAI ÉS SZEMETHY (2000) által adaptált
mutatót használtam, ami 100 csapdaéjszakára (CSÉ) vetíti a fogások számát.

Eredmények
A köbméteres ládacsapda 150 cm hosszú, 80 cm széles, magassága 100 cm. A csapda alsó részén 20 cm magasságú élőcsali
tároló, a felső részén 80 cm magasságú befogótér található, amelyet a csapda két végén sínben lecsúszó ajtók zárnak be.
A csapda elsütését a csalifalat rögzítésére is alkalmas taposólemezre való rálépés eredményezi. A tároló és fogóteret, va-
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lamint az ajtókat egységesen 3 mm vastagságú, 25 mm x 25 mm lyukbőségű fonott drótháló borítja. Csaliként élő galamb,
a téli hónapokban csalifalat használható. A köbméteres ládacsapda 15053 csapdaéjszakára vonatkozó, az 1. táblázatban
összesített fogási adatai Balatonfenyves (4683 CSÉ), Farmos (1825 CSÉ), Hódmezővásárhely (1282 CSÉ), Kozárd (7680
CSÉ), Szeghalom (151 CSÉ) és Veszprémvarsány (1825) határából származnak.
1. táblázat: A köbméteres ládacsapdák fogási eredményei (15053 CSÉ) / Catch results of the „large” cage trap (15053 trap nights)
Név

Latin név

db

Fogások megoszlása (%)

Fogás / 100 CSÉ

Róka

Vulpes vulpes

275

58,26

1,83

Borz

Meles meles

11

2,33

0,07

Nyest

Martes foina

24

5,08

0,16

Kóbor kutya

Canis familiaris

36

7,63

0,24

Kóbor macska

Felis catus

88

18,64

0,58

Héja

Accipiter gentilis

32

6,78

0,21

Egerész ölyv

Buteo buteo

5

1,06

0,03

Szarka

Pica pica

1

0,21

0,01

Emlős ragadozók összesen

434

91,95

2,88

Összesen

472

100,00

3,14

A 472 befogott egyed 91,95%-a emlős ragadozó, 58,26%-a róka, 26,27% kóbor állat volt. Az emlős ragadozók közül a legkisebb arányban (2,33%) borz került befogásra. A csapdatípus fogási eredményessége – a megnövelt fogótér és az élőcsali
használatának köszönhetően – rókára 1,83 fogás / 100 CSÉ, emlős ragadozókra 2,88 fogás / 100 CSÉ, az összes befogásra
számítva 3,14 fogás / 100 CSÉ.
A műkotorék-csapda a kotoréklakó ragadozók megfogását szolgálja. A mesterséges kotorékokba épített csapdákat elsősorban a róka és a borz keresi fel a koslatási és pacsmagolási, valamint a ﬁalást megelőző kotorékfoglalási időszakban. Az egyetlen bejárattal rendelkező műkotorékba épített csapda sínben lecsúszó ajtaját a járatba belógó botos kioldású elsütőszerkezet
elmozdítása aktiválja.
2. táblázat: A műkotorék-csapda fogási eredményei (1541 CSÉ) / Catch results of the "false earth" trap (1541 trap nights)
Név

Latin név

db

Fogások megoszlása (%)

Fogás / 100 CSÉ

Róka

Vulpes vulpes

12

50,00

0,78

Borz

Meles meles

9

37,50

0,58

Nyest

Martes foina

3

12,50

0,19

24

100,00

1,56

Összesen

A műkotorék-csapdák által befogott ragadozók 50%-a róka, 37,5%-a borz, illetve 12,5%-a nyest volt (2. táblázat). A műkotorék-csapda nem megfelelő telepítése esetén elvétve számíthatunk fogásra, amit alátámaszt, hogy az egyelőre csak a kozárdi
kísérleti területen kipróbált egyes műkotorék-csapdák fogási hatékonysága a 2010/11-es szezon során a 0,32 fogás / 100
CSÉ és a 2,3 fogás / 100 CSÉ között változott.
A hattyúnyak félköríves karjait két alul álló, egymással szembefordított edzett, ívelt laprugó szorítja össze az elsütőszerkezet
elhúzását követően. A föld felszíne alá elrejtett, kizárólag az eltemetett csalifalat húzásra kioldó csapda szorítóereje 500N,
kinyitott karjainak fesztávolsága 70 cm. Mérete, működése, valamint a kihelyezés és a csalizás módja alkalmassá teszi a
róka szelektív csapdázására és a lapockára mért ütésen keresztül annak kíméletes elpusztítására. A hattyúnyak csapdával
4163 CSÉ alatt (Búj 107 CSÉ, Hajdúszovát 132 CSÉ, Kozárd 1270 CSÉ, Ráckeve 199 CSÉ, Solt 435 CSÉ, Szabadszállás 1606
CSÉ, Szeghalom 228 CSÉ, Szigetszentmiklós 318 CSÉ), 233 emlős ragadozót fogtak a csapdázók (3. táblázat).
A befogott egyedek 87,55%-a volt róka, illetve 92,7%-a tartozott a kutyafélék családjába. A csapdákat kipróbáló hivatásos
vadászok elmondása szerint a fogások között szereplő kóbor kutyák hattyúnyakkal történő elejtése, a fegyveres kísérletek
kudarcát követően célzottan történt. A hattyúnyak a borz kivételével a menyétféléket, valamint a kóbor macskákat az esetek többségében a farok becsípésével, élve fogta meg.
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3. táblázat: A 70 cm-es hattyúnyak csapda fogási eredményei (4163 CSÉ) /
Catch results of the 70 cm German body grip steel trap (4163 trap nights)
Név

Latin név

db

Fogások megoszlása (%)

Fogás / 100 CSÉ

Róka

Vulpes vulpes

204

87,55

4,90

Borz

Meles meles

4

1,72

0,10

Nyest

Martes foina

7

3,00

0,17

Házi görény

Mustela putorius

2

0,86

0,05

Kóbor kutya

Canis familiaris

12

5,15

0,29

Kóbor macska

Felis catus

4

1,72

0,10

233

100,00

5,60

Összesen

A testszorító csapda négyszögletes, a csapda középső tengelye körül elforduló karjait az elsütést követően két oldalt álló
rugó szorítja össze. A 25 cm fesztávolságú karokkal rendelkező, legalább 300 N erősségű csapda, kotorékok bejáratára helyezve alkalmas a róka és a borz szelektív csapdázására és kíméletes elpusztítására.
4. táblázat: A forgókeretes testszorító csapda fogási eredményei (492 CSÉ) / Catch results of the rotating jaw body grip trap (492 trap nights)
Név

Latin név

db

Fogások megoszlása (%)

Fogás/100CSÉ

Róka

Vuleps vulpes

2

4,08

---

Borz

Meles meles

47

95,92

---

49

100,00

9,96

Összesen

A testszorító csapda kipróbálására 2011-ben került sor Apaj (118 CSÉ), Búj (76 CSÉ), Hajdúszovát (132 CSÉ), Kozárd (90
CSÉ), valamint Szeghalom (108 CSÉ) határában. Az eredményt torzíthatja, hogy a kísérletben közreműködő hivatásos vadászok a testszorító csapdákat szinte kizárólagosan borz kotorékok bejáratán alkalmazták. A csapda összesített eredményessége 9,96 fogás / 100 CSÉ, azonban használhatósága kizárólag az ismert és járt kotorékokra korlátozódik. A fogások
megoszlása miatt a csapda rókára való alkalmazhatósága egyelőre nem értékelhető.

Összefoglalás
Vizsgálatom során négy csapda típus eredményességét mértem 13 különböző hazai vadászterület tapasztalatai alapján.
A kipróbált élvefogó csapdák emlős ragadozókra számított eredményessége 2,88 és 1,56 fogás / 100 CSÉ volt, ami meghaladja a SZEMETHY és HELTAI (2001) által közölt, az Országos Emlős Ragadozó Monitoring Program keretében 53469
csapdaéjszaka alatt elért 0,40 fogás / 100 CSÉ eredményességet. A vizsgált ölőcsapdák célzott fajokra való szelektivitása
mindkét esetben 90% fölötti volt, eredményességük pedig többszörösen felülmúlta az élvefogó csapdákét. A 70 cm-es hatytyúnyak átlagos eredményessége 5,60 fogás / 100 CSÉ, míg a forgókeretes testszorító csapdáé 9,96 fogás / 100 CSÉ volt.
Az eredmények alátámasztják, hogy érdemes a csapdázással, mint a generalista ragadozófajok, így a rókaállomány korlátozásának eszközével foglalkozni. A vizsgálatok körének kiterjesztése indokolt a csapdázásra alapozott ragadozógazdálkodás védett, és vadászható prédafajokra gyakorolt hatásának vizsgálatára is.
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Abstract
Nowadays one of the main concerns of the specialists of game management is that the population of the male red deer is getting younger and this undesirable trend endangers the goals of long-term, effective and sustainable red deer management. The
tendencies are examined in two counties (Somogy and Tolna) of the South-Transdanubian region in the last one and a half
decade (1996–2009). The analysis is based on the trophy-scoring data and compares the age distribution of stags shot down
with the ideal ratio. In pursuit of the possible solution we make proposals for the main actors of wildlife management, too.
Keywords: red deer, game management, sustainable red deer management, South-Transdanubian region, Somogy County,
age distribution, trophy scoring
Kulcsszavak: gímszarvas, vadgazdálkodás, tartamos hasznosítás, Dél-Dunántúl, Somogy Megye, korosztályi megoszlás,
trófeabírálat

Bevezetés
A hazai gímszarvas állományban az elmúlt másfél évtizedben erőteljes elﬁatalosodás ﬁgyelhető meg. Nincs ez másképpen
az egyedülállóan jó trófeaminőségű dél-dunántúli szarvas esetében sem. Az elﬁatalodáshoz nagymértékben járul hozzá a
vadgazdálkodás jelenlegi irányelveinek elavult mivolta, különös tekintettel a vadlétszám-becslésekre, a korosztályi szabályozásra és a trófeabírálati rendszerre. A probléma napjainkra való kiteljesedése közvetlenül hat a vadgazdálkodási bevételek csökkenésére, amely tényező a növekvő terményárak (takarmány, mezőgazdasági vadkár) és működési költségek
mellett rövid úton zsákutcába vezeti a tartamos vadgazdálkodást.

Vizsgálati anyag és módszer
Jelen tanulmány a Dél-Dunántúl két megyéje, Somogy és Tolna viszonylatában vizsgálja a gímszarvas állomány alakulását a trófeabírálat tükrében, különösen a teríték korosztályi megoszlását illetően. Az elemzésben a két megye elmúlt közel
másfél évtizedének (1996–2009) trófeabírálati adatai kerültek felhasználásra, amely adatokat a Somogy – és Tolna megyei
Kormányhivatalok Földművelésügyi Igazgatóságai Vadászati Halászati Osztályának vezetői bocsátottak rendelkezésre és
amely több mint 30 000 gímszarvas bika adatait jelenti.

Vizsgálati eredmények
Az 1. és 2. számú ábrák Somogy és Tolna megye trófeabírálati adataiban mutatják a gímbikák korosztályi megoszlását,
annak negatív irányú változásait 1996. és 2009. közötti időszakban.
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1. ábra: A gímszarvas bikák korosztályi megoszlása a terítékekben, Somogy megye (1996–2009) /
Age distribution of male red deer in bags, Somogy County (1996–2009) (Forrás: Somogy megyei MgSzH Vadászati és Halászati Osztály, 2010)
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2. ábra: A gímszarvas bikák korosztályi megoszlása a terítékekben, Tolna megye
(1996–2009) / Age distribution of male red deer in bags, Tolna County
(1996–2009) (Forrás: Tolna megyei MgSzH Vadászati és Halászati Osztály, 2010)

A vizsgálati eredmények értékelése, következtetések
Az 1. és 2. számú ábrák a két megye viszonylatában nagyon hasonló tendenciákat mutatnak, amelyek a rendelkezésre álló
Zala és Baranya megyék számsorai esetében is megﬁgyelhetőek.
Ha ﬁgyelembe vesszük a klasszikus gímszarvas-hasznosítási modellt, miszerint a terítékre kerülő bikák 50%-a legyen ﬁatalkorú, 35%-a középkorú és 15%-a idős egyed, (PÁLL, 1982) bizony az eltérés számottevő a vizsgált időintervallum mindkét szakaszában.

1996–2004
Világosan látszik, hogy már a vizsgálati időszak kezdetén sem volt elegendő érett egyed az évenkénti terítékekben sem Somogy, sem Tolna megyében. Kötve volt azonban a vadgazdák keze a trófeabírálat akkori rendszere miatt, hiszen a vadászati
hatóság a hibás lelövéseket – az érvényes jogszabályi rendelkezések alapján – még súlyosan szankcionálta, akár pénzbírsággal is. A hibás minősítések –1 és –3 pontok között kerültek kiosztásra, legsúlyosabb volt a büntetés a még fejlődőképes,
kiváló képességű, középkora végén járó egyedek esetében.
A vadgazdák a darabszámot (és a kieső bevételeket) akkor még a „kisebb kockázatot jelentő” ﬁatal korosztályokból kompenzálták, de Tolna megyében már ekkor megﬁgyelhető a középkorosztályok túlzott hasznosítása.

2004–2009
A trófeabírálat szankcionálásának 2004. évi eltörlése alapvetően megváltoztatta a hasznosítás módját, ezzel még inkább
rontva a terítékek korosztályi megoszlását.
A szankciók eltörlésével szabadabb lett a középkorosztályok hasznosítása, a vadgazdák bátrabban lövették az ígéretes középkorú bikákat, hiszen megszűnt az egyetlen, addig visszafogó tényező is. Megjegyzés: mára a helyzet annyira elfajult,
hogy például Somogy Megyében a 2009–2010-es vadászati évben a „hibás lelövés” megjegyzésű gímtrófeák aránya meghaladta a 20%-ot. (SOMOGY MEGYEI MGSZH, 2010)
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Természetesen a középkorú bikák büntetlen elejtése közvetlenül hatott az idős egyedek további teríték–arány csökkenéséhez, egyszerűen a korábbi „tabu”-egyedek öregkoruk előtt hasznosulnak. Ezzel párhuzamosan vizsgálva a ﬁatal bikák
terítékarányát, az mára már hiába az ideális 50% körüli érték, ha a hibás trófeabírálati rendszer miatt az idős és középkorú
korosztályok hasznosítása „összemosódik”. Ma a rendszer szempontjából sajnos teljesen mindegy, hogy egy kapitális gímbika 9, avagy 12 éves korában kerül terítékre.
Összehasonlításképpen vizsgáljuk meg az oly gyakran említett „dicsőségfalat”, a C.I.C. bírálati pontok alakulását (más néven érmes arányt), vizsgálatunkat most csak Somogy megyére szűkítve.
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3. ábra: A trófeák átlagos C.I.C.-pontszáma Somogy megyében (1996–2009) /
Average CIC points of trophies in Somogy County (1996–2009) (Forrás: Somogy megyei MgSzH Vadászati és Halászati Osztály, 2010)

Az ábrából megállapítható, hogy Somogy Megye esetében – az ideálistól eltérő korosztályi arányok ellenére – az évenkénti átlagos C.I.C.-pontszámok (különösen 2004-től) egyenletes növekedést mutatnak. Ez a tény a fentiekben közölt 1. és 2.
ábrákban mutatkozó tendenciákat igazolja annyiban, hogy jól látszik: a vadászatra jogosultak bátrabban hasznosították a
mínuszpontokkal már nem szankcionált középkorú, ígéretes egyedeket.
Egy 6,5 kg feletti gímagancs már szinte minden esetben meghaladja a 180 C.I.C.-pontot (vagyis érmes). Ez a mutató azonban
csupán arra enged következtetni, hogy a túlhasznosított középkorosztály kiváló trófeajellemzőkkel rendelkezik, ám nem
jelenti azt, hogy a korosztályi szabályozás a helyes irányba mozdult volna el.

Következtetés, javaslatok
Jelen írás csupán egyetlen kiragadott szempont, a gímszarvasbikák terítékének korosztályi megoszlása mentén vizsgálta
meg a dél-dunántúli gímállományok változását. A tendenciákból megállapítható, hogy azok kedvezőtlen irányúak, a gímállomány elﬁatalodása erőteljes, a vadgazdálkodás jelenlegi rendszerének egyes elemei újragondolásra szorulnak.
A gímszarvassal gazdálkodó dél-dunántúli vadászterületek hosszú távú és tartamos gazdálkodásának elengedhetetlen
záloga a gímbikák vadásztatásából befolyt bérvadászati árbevétel is, amely kizárólag helyes gazdálkodással realizálható.
Mindenképpen javasolt egy új, átfogó trófeabírálati rendszer kidolgozása – akár külön a dél-dunántúli régió nagyvadas körzetei részére –, amelynek világosan le kell fektetnie a kötelező szakmai irányelveket és súlyosan szankcionálni az attól való
eltéréseket. Természetesen ehhez a jogszabályi környezet módosítása elengedhetetlen.
A vadgazdálkodásban részt vevő három legfontosabb intézmény együttes felelőssége állapítható meg a gímszarvas gazdálkodás jövőjét illetően: az állami szerep a jogalkotásban, a hatóságok szerepe a jogszabályok betartatásában, a vadászatra
jogosultaké pedig a jogszabály-követésben elsőrendű.

Az állami szerepvállalást jelenleg az 1996. évi LV. tv. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról és a vadászatról a következőképpen szabályozza:
„[…] a vadon élő állat esztétikai, tudományos, kulturális, gazdasági és genetikai értékek hordozója és ezért – mint az egész
emberiség és nemzetünk kincsét – természetes állapotban a jövő nemzedékek számára is meg kell őrizni, a természet védelme, a vadállomány ésszerű hasznosítása érdekében […].”
Javasolható, hogy – az új jogszabályok elkészültéig a jelenleg rendelkezésre álló eszköztárából – a bírálatot végző vadászati
hatóság a hibás lelövések ellentételezéseként éljen azon lehetőségével, hogy a korosztályi hasznosításban esett hibákat a következő évi jóváhagyott vadgazdálkodási tervben korrigáltatja a vadgazdával. (FARKAS – KIRÁLY – KEMENSZKY, 2011)
A vadászatra jogosultaknak a hatályos jogszabály kiskapuit nem kihasználniuk kellene, hanem éppen ellenkezőleg: a jogszabályi környezet módosításáig önmérsékletet kellene tanúsítaniuk a gímszarvas bikák hasznosítását illetően. Addig is,
lehetséges alternatívaként, a vadgazda belső szabályozással mérsékelhetné a hibás elejtéseket.

Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar І Tudományos Doktorandusz Konferencia І Sopron, 2011. április 13. І

235

Összefoglalás
A vadgazdálkodással foglalkozó szakemberek ma Magyarországon egyetértenek abban, hogy a gímbikák elﬁatalodása az
utóbbi időkben olyan mértéket öltött, hogy ez a tendencia veszélyezteti a hosszú távú, tartamos gímszarvas-gazdálkodás
céljainak elérését. Ezt a jelenséget elemezzük az elmúlt másfél évtizedben két reprezentatív dél-dunántúli megye, Somogy
és Tolna esetében a trófeabírálati adatok segítségével, s a vizsgálat során a terítékre került gímszarvas bikák korosztályi
megoszlását hasonlítjuk össze a szakmában követendőnek tartott irányelvekkel. A tendenciák keresése, azok értékelése és
a lehetséges megoldások felvázolása mellett javaslatokat fogalmazunk meg a vadgazdálkodás három fő szerepvállalója felé;
jelesül a törvényalkotó állam, a törvényt betartató hatóságok és az adott jogszabályi környezetben tevékenykedő vadászatra jogosultak felé.
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E6 Természetvédelem
Programvezető: Prof. Dr. BARTHA DÉNES
A természetvédelmi tudományos program az alábbi célokat kívánja megvalósítani: a természeti globális problémák kihívásaira adott nemzetközi stratégiák nyomon követése, illetve azok eredményes hazai alkalmazása, különös tekintettel az
európai kooperációs törekvésekbe való beilleszkedésre; a hazai természetvédelmi gyakorlat természettudatos fejlesztő és
kísérletező tevékenységének ösztönzése; a hazai természetvédelmi szakmai és politikai törekvések tudományos megalapozottságának erősítése; a természetvédelmi szakemberek innovációs készségű, elmélet iránt fogékony, tehetséges képviselőiből a tudományos kutatói utánpótlás szélesítése; olyan szakemberek képzése, akik nemcsak szakmai, hanem szélesebb
körű gondolkodást képviselnek, melyben az élet és az egészséges ökoszisztéma értéket jelent.
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A KÁRPÁT-MEDENCEI CRATAEGUS ÉS
ROSA TAXONOK REVÍZIÓJA
KERÉNYI-NAGY VIKTOR
NYME, EMK, Növénytani és Természetvédelmi Intézet, Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
e-mail: kenavi1@gmail.com

Abstract
In our current article, we wrote about the importance of roses (Rosa) and hawthorns (Crataegus) in the plant association
and in the forest recolonisation; and the history of roses and hawthorns int he Historical Hungary. We would like to make
exact area map for both by the revidiation of the Herbarium Collection in the Carpathian Basin (Budapest, Gödöllő, Bratislava, Nitra, Brno, Zagreb, Cluj-Napoca). We started a genetical research about the relationship of the „black-fruit-hawthorns”: we used samples from C. nigra Waldst. et Kit., C.× degenii ZSÁK (C. nigra × C. monogyna), C. pentagyna WALDST.
et KIT. ex WILLD. and C. chlorosarca MAXIM.. We presented the new taxa or new combination of taxa.
Keywords: Crataegus, Rosa, taxonomy, Hungary, Carpathian Basin

Bevezetés
A galagonya és rózsa fajok a növénytársulások jelentős részében állandó vagy kísérő elemek, így megtalálhatóak a keményfa
ligeterdőktől kezdve, a xeroterm sztyeppcserjésekben, a tölgyeseken át a gyertyános-tölgyesekig. A társulásokban fajaik jelentős része fontos szereppel bírnak: a szukcessziós folyamatokban a fafajok (re)kolonizációját, a beerdősülést nagymértékben segítik elő (TELEKI, 2010); különleges élőhelyeket biztosítanak a legkülönfélébb élőlényeknek; fontos és bőséges táplálékforrások; szaporodó helyek. Különleges szaporodási módjaik (apomixis, kiegyenlítetlen meiózis) miatt taxonszámuk
magas, hibridizációs kapcsolataik összetettek, így rendszertanuk bonyolult. Kutatásaimban a Kárpát-medencéből eddig
közölt taxonok revízióját tűztem ki célul.

Történeti áttekintés
A magyarországi galagonya-rendszertan KITAIBEL PÁL (1757–1817) mai napig páratlan és elévülhetetlen kutatásaival
kezdődött: a balkáni-kis-ázsiai elterjedésű, Versec mellett talált ötbibés galagonya (C. pentagyna KIT. 1799); a bennszülött,
Belcsény mellől közölt magyar vagy fekete galagonya (Crataegus nigra WALDST. et KIT. 1802) és a szintén endemikus, Bártfa
mellől leírt szögletes galagonya (C. ovalis KIT. 1864) leírásával indult meg. JANKA VIKTOR (1837–1890) katona-botanikus
munkásságához fűződik a bennszülött rózsaképű galagonya (C. rosaeformis JANKA, 1870) felfedezése Herkulesfürdőnél.
BORBÁS tanársegédje, ZSÁK ZOLTÁN (1880–1966) oldotta meg a hazai feketegalagonyák rejtélyes ügyét a Degen-galagonya
leírásával (C. × degenii ZSÁK, 1935). Legnagyobb, legmélyrehatóbb szisztematikai munkásságot a nehézsorsú, hányattatott
életű PÉNZES ANTAL (1895–1984) végezte, aki a pirostermésű galagonyák rendszerezésében szerzett nagy nevet.
Részekre szakadt hazánk galagonya-ismeretére nagy hatást gyakorol a részletező, kisfajokban gondolkodó TIBOR
BARANEC (Nyitra) és az összevonó, gyűjtőfajokat alkalmazó KNUD IB CHRISTENSEN (Koppenhága): munkájuk alapvető, nélkülözhetetlen.
Magyarország rodhológiai kutatásai szintén KITAIBEL PÁL (1757–1817) nevéhez fűződik: a visszás rózsa (Rosa × reversa
WALDST. et KIT.) és a havasalji rózsa változata (R. pendulina L. var. adenophora (KIT.) R. KELLER) mellett több, ma még
bizonytalan helyzetű taxon (R. croatica KIT., R. glabrata KIT., R. incana KIT. ex TRATT., R. maukschii KIT., R. petiolaris
KIT., R. scepusiensis KIT.) leírásával.
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Kisebb, rendszertelen vagy csak egy-egy kisebb területre vonatkozó kutatások eredményei képpen számos fajt és hibridet közöltek hazánkból (XVIII. és XIX. század közepe között): a Lajta-hegységből R. × braunii J. B. KELLER, a R. × collina JACQ., Cozia-hegyről a R. coziae NYÁRÁDY, Kormosóról a R. × infesta KMEŤ, a Pilis-hegységből a R. hungarica A.
KERNER, a Tátrából a R. × margittaiana SABRANSKY, Szentendréről a R. sancti-andreae DEGEN et TRAUTMANN,
Nagykapornakról a R. zalana WIESBAUR, illetve a R. zagrabiensis FARKAS-VUKOTINOVIĆ et H. BRAUN. Kisebb, monograﬁ kus jellegű alkotók voltak KUPCSOK SAMU és KUPCSOK SAMU TIVADAR: a fajok és hibridek döntő többségét
R. spinosissima L. fajból származónak vélték. Anyagukat jórészt ROBERT KELLER publikálta haláluk után. Szintén kiemelésre méltó MARGITTAI ANTAL (1880–1939) kárpátaljai botanikus, aki a kényelmes és nyugodt élet csábítása ellenére választotta a hányattatást és meghurcoltatást, hogy a magyar diákokat magyarul taníthassa Munkácson. Taxonjai
infraspeciﬁ kus rangúak.
BORBÁS VINCE (1844–1905) fellépésével kezdődtek meg a szisztematikus, teljes Nagy-Magyarország területére kiterjedő kutatások (1880): közel 70 taxonja közül ma is több faji (R. beytei BORB., R. gizellae BORB., R. kmetiana BORB., R.
polyacantha (BORB.) H. BRAUN, R. velebitica (BORB. ex H. BRAUN) DEGEN) és hibrid (R.× budensis BORB., R.×matraensis
BORB., R. × victoria-hungarorum BORB.) rangon elfogadott. BORBÁS zsenialitását, korát megelőző felfedezéseit (gondoljunk csak az Ősmátra-elméletre, növényföldrajzi monograﬁ kus munkáira) kevesen értették és viselték el, így életében sok
kritika érte, sok jogtalan megvetésben volt része. A magyar érzelmű BORBÁS mégis jóban tudott lenni a magyarellenes, tót
nacionalista, Matica Slovenská alapító ANDREJ KMEŤ-tyel. Szintén igen jó barátja és tisztelője volt az utolsó orvos–botanikus, DEGEN ÁRPÁD (1866-1934), aki BORBÁS hátrahagyott hatalmas anyagát rendezte, s megírta Történelmi Magyarország modern rózsahatározóját (1924). A rhodológia reneszánsza ezzel a művel zárult, szétdarabolt hazánkban azóta se
született összefoglaló mű.
Hazánk mai területére vonatkozó kutatásokat végzett FACSAR GÉZA (Budapest), aki ﬂorisztikai adatokkal,
kemotaxonómiai, fenológiai, citológiai és tüske-szövettani vizsgálataival gazdagította tudásunkat.

Anyag és módszer
Kutatásaim kiterjednek a Történelmi Magyarország egész területére: a terepi bejárások és gyűjtések mellett a területet
érintő jelentős herbáriumi anyagokat (Budapest, Gödöllő, Pozsony, Nyitra, Brünn, Kolozsvár, Zágráb) folyamatosan revideálom. Az innen származó cca. 20 ezer herbáriumi adatból ponttérképeket kívánok szerkeszteni, így feltárva a taxonok
pontos elterjedését. Citológiai kutatásokat (kromoszómaszámlálást) a nyitrai Slovenská Poľnohospodárska Univerzita
munkatársaival közösen végezzük. A galagonyák bonyolult kapcsolatait genetikai vizsgálatokkal kívánjuk feltárni. A pontos morfológiai, taxonómiai, chorológiai ismeretek fényében monográﬁák és ismeretterjesztő könyvek összeállítása a cél.

Eredmények
A hazai ﬂóra legértékesebb és egyik legritkább galagonya fajának, a C. nigra WALDST. et KIT. tanulmányozása során témavezetőmmel, Prof. Dr. BARTHA DÉNESsel 8 új infraspeciﬁ kus taxont írtunk le: for. karpatii KERÉNYI-NAGY et BARTHA, for. vajdae BARTHA et KERÉNYI-NAGY, for. pappii BARTHA et KERÉNYI-NAGY, for. borosii KERÉNYI-NAGY et
BARTHA, for. javorkae KERÉNYI-NAGY et BARTHA, for. csapodyae BARTHA et KERÉNYI-NAGY, for. prodanii BARTHA et KERÉNYI-NAGY, for. penzesii KERÉNYI-NAGY et BARTHA. A C. nigra WALDST. et KIT. alakkörének molekuláris
alapú vizsgálatát megkezdtük: vizsgálatainkba bevontuk a C. nigra mellett az egybibés galagonyával alkotott hibridjét (C.×
degenii ZSÁK), balkáni–kis-ázsiai xeroﬁ l vikariánsát (C. pentagyna WALDST. et KIT. ex WILLD.), illetve a távol-keleti,
szintén xeroﬁ l helyettesítőjét, a morfológiailag igen hasonló C. chlorosarca MAXIM.. Részletes kiértékelésük külön cikkben fog megtörténni.
A hazai ﬂórára új taxonként kimutatott fajok és hibridek: az egybibés galagonyák aggregátumából a rövidtövisű galagonya
(C. brevispina KUNZE), a kétbibés galagonyák csoportjából a Walo-Koch-galagonya (C. × walokochiana (HRAB.-UHR.) P.
A. SCHMIDT), és a hosszúcsészés galagonyák csoportjából a mészkedvelő hosszúcsészés galagonya (C. calciphila HRAB.UHR. sensu BARANEC), a rózsaképű galagonya (C. rosaeformis JANKA), a szögletes galagonya (C. ovalis KIT.), a kürtös
galagonya (C. kyrtostyla FINGERH.), és több elsődleges hibrid (C. × silicensis (HRAB.-UHR.) BARANEC, C. rosaeformis
JANKA × C. laevigata (POIR.) DC.).
A korábban leírt taxonokat revideáltam leírásuk és/vagy holotípusaik alapján: a kétbibés galagonya (C. laevigata (POIR.)
DC.) infraspeciﬁ kus taxonjainak új kombinációba helyezését indokolta a C. oxyacantha auct. helytelensége, és a két alfajra bontása: subsp. laevigata (var. ovoxyacantha (PÉNZES) KERÉNYI-NAGY taxonnal) és subsp. vulgaris (M. J.
ROEMER) BARANEC (var. integrifolia (WALLROTH) KERÉNYI-NAGY, var. mathei (PÉNZES) KERÉNYI-NAGY, var.
microxyacantha (PÉNZES) KERÉNYI-NAGY, var. sorbifolia (LANGE) KERÉNYI-NAGY, var. microphylla (LANGE) KERÉNYI-NAGY taxonokkal); a WALO-KOCH-galagonya (C. ×walokochiana (HRAB.-UHR.) P. A. SCHMIDT) alá bevontam
a csészelevelei váltakozó állása miatt a nothomorpha joachymi (HRAB.-UHR.) KERÉNYI-NAGY taxont, míg az egybibés
galagonya (C. monogyna JACQ.) alatt számon tartott két taxon megítélésem szerint a rövidtövisű galagonya (C. brevispina
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KUNZE) változata (var. microphylla (CSATÓ) KERÉNYI-NAGY és var. javorkae (PÉNZES) KERÉNYI-NAGY). A fekete és
egybibés galagonya hibridje eredetileg változat volt, véleményem szerint helyesebb a nothomorpha taxonrang használata
(C. ×degeni ZSÁK nothomorpha monogynoides (ZSÁK) KERÉNYI-NAGY).
A tudomány számára új fajként leírta a Rosa facsarii KERÉNYI-NAGY microspeciest, mely a „Agrestis-csoport” tagja,
morfológiai alapon közeli rokona a R. hungarica, melytől eltér a levélszíni mirigyezettségével, levélgerincének gazdag mirigyezettségével és tüskésségével, a pálhák közötti levélgerinc tüskézetével, nagy, mirigyes pálhalevelével, illetve tavasszal
zöldalma nyáron inkább terpentin illatú lombjával.
A két erdélyi rózsa részletes tárgyalása külön tanulmányban fog megjelenni.
Hazánkban önálló faji rangon volt tárgyalva a Szabó-rózsa (BORBÁS, 1882; FACSAR, 1993), ellenben jórészt csak levélkéinek alakjában különbözik az illattalan vagy elliptikus rózsától (R. inodora FR., syn. R. elliptica TAUSCH), így annak
változatának tekintem infraspeciﬁ kus taxonjával együtt (Rosa inodora FRIES var. szaboi (BORBÁS) KERÉNYI-NAGY, és
var. szaboi (BORBÁS) KERÉNYI-NAGY forma paklenicae (DEGEN) KERÉNYI-NAGY).
A Pollin-rózsa (R. × polliniana SPR.) hibridalakjának tartom az önálló faji rangon közölt WIESBAUR taxont (nothomorpha
kalksburgensis (WIESBAUR) KERÉNYI-NAGY).
Munkánkat az TÁMOP 4.2.1/B. támogatás segítségével végeztük.

Összefoglalás
A galagonya és rózsa fajok fontos szereppel bírnak a társulásokban és az erdők regenerálódásában. Jelen írásban röviden
kitértünk a magyarországi rózsa- és galagonyakutatás történetére, illetve bemutattuk az új vagy új kombinációba került
taxonokat.
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Abstract
This study presents the species pool of the loess-grasslands and scrublands in the east part of Tolnai-dombság, South-East
Transdanubia in Hungary. I took a ﬂoristic survey of rare species that indicate phytogeographic barriers. I have found some
characteristic steppe –elements, that indicate arid climate. I investigated the history of some habitats on historical maps
made in 18th and 19th centuries, and only the maps of 2ndmilitary survey proved suitable due to it's elaborateness. Based
on the landscape history and the ﬁeld experience I present species, which are typical to the ancient loess habitats. The aim
of my PhD-research is also to investigate the role of the scrublands in the vegetation-dynamics of loess forest-steppe. But
for this aim is necessary to carry out long-term researches, therefore I can to present only the theoretical background of
this research.
Keywords: loess-grasslands, scrublands, Tolnai-dombság, species pool, vegetation-dynamics
Kulcsszavak: löszgyepek, cserjések, Tolnai-dombság, fajösszetétel, vegetációdinamika

Bevezetés
Tolna megye löszös dombvidékeinek ﬂóráját és vegetációját más tájegységekhez viszonyítva kevesen kutatták. KITAIBEL
PÁL kétszer is járt a területen baranyai, illetve szlavóniai útja alkalmával (KITAIBEL, 1799). A Völgység keleti felén Bonyhádvarasdról a tarka nőszirmot (Iris variegata L.), Majosról a kék atracélt (Anchusa barrelieri (ALL.)VITM.) mutatta ki.
KISS (1880) a Tolnai-hegyhát keleti, alacsonyabb régiójából, Sárszentlőrinc, Kisszékely, és Varsád környékéről hoz adatokat. HOLLÓSnak több adata van a Völgység keleti feléről is a Szekszárdi-dombság, illetve a Tolnai-hegyhát magasabb
régióin kívül (HOLLÓS, 1911). PILLICH (1927) Simontornya környékének ﬂóráját írta le. BARTAL (1910) a Szekszárdidombságról és a Sárközből szolgáltat adatokat. BOROS ÁDÁM kéziratos útinaplójában (BOROS ined) és későbbi cikkében
(BOROS, 1938) közöl néhány fajt a környékről. PRISZTER és BORHIDI (1967) a Tolnai-hegyhát magasabb régióiból (Hőgyész) közölnek adatot, míg FARKAS (1990, 1999) munkája a védett fajokra korlátózódik. A Tolnai-hegyhátnak a Mezőfölddel és Külső-Somoggyal határos nyugati régióiból újabban CSIKY (2006) szolgál információkkal. PURGER (2002, 2008a)
a Dél-Baranyai- Geresdi- és Szekszárdi- dombságról közöl új adatokat. KIRÁLY (1998, 2006) közöl értékes adatokat KülsőSomogy keleti és a Völgység nyugati felének löszﬂórájához. Itt külön kiemelendő az országosan ritka Nepeta pannonica L.,
mint Aceri - Quercion- faj (SIMON et al. 2000) megtalálása Dombóvár mellett, és a Veronica austriaca subsp. teucrium L.
közlése.
HORVÁT (1942a,b) részletesen feldolgozza a Mecsek és környéke, illetve a Külső-Somogy ﬂóráját. Mindkét tanulmányában szolgáltat vidékünkről adatokat, melyek részben saját eredmények, másrészt a fenti szerzők hivatkozásai. Ő az, aki a
Völgységet a ma hivatalosan Tolnai-hegyhátnak nevezett területtel (ÁDÁM et al., 1981; MAROSI – SOMOGYI, 1990) azonosítja (HORVÁT, 1942a). Ez geomorfológiailag és éghajlatilag is egységesebbnek tűnik, mint a jelenleg elfogadott (MAROSI – SOMOGYI, 1990) Völgység. Ez utóbbinál ugyanis több természetföldrajzi jellemző (pl. domborzat, csapadék) nyugatról kelet felé erősen változik, így a természetes növénytakaró sem egységes. A legújabb történeti és néprajzi kutatások
szerint a Völgység elnevezés eredetileg csak a terület nyugati, ma Baranyához tartozó részére vonatkozott (MÁTÉ 2008).
Én ezért a Völgység keleti részét a Tolnai-hegyháttal együtt tárgyalom Tolnai-dombság néven. E területről KITAIBEL,
HORVÁT és HOLLÓS fent említett művei óta alig van információnk. Legutóbb TÓTH (2002) közölt néhány adatot a terü-
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letről. A Cirsium boujartii (PILL. et MITTERP.) SCHULZ BIP. újrafelfedezésekor néhány populációját a Völgységben is
megtalálták (CSIKY et al. 2005).
A vidéken meglévő ﬂóragrádiensre már HORVÁT ADOLF OLIVÉR utal, aki Hőgyész
magasságában húzta meg az általa Mecsekicumnak (ma Sopianicum) nevezett ﬂórajárás határát (HORVÁT 1939, 1942a,b).
Ő elsősorban az erdei ﬂórán végezte vizsgálatait. Főleg az illatos hunyor (Helleborus odorus WALDST. et KIT.) összefüggő
előfordulási adatainak szigetszerűvé válásában ﬁgyelte meg a szubmediterrán hatás csökkenését és a kontinentalitás növekedését. Ez tehát egy észak-déli ﬂóragrádiensre utal. A Pannonicum és a Praeillyricum ﬂóravidékének kapcsolatáról először BOROS (1928) értekezik, majd HORVÁT (1942c) ír a Dunántúl keleti növényföldrajzi határáról. Flóragrádiensek kutatásával azóta is többen foglalkoztak Magyarországon. A ﬂóragrádienseknek lépték szerint két típusa létezik. ZÓLYOMI
és FEKETE (1994) löszgyepeken végzett vizsgálataik alapján megkülönböztet egy kárpát-medencei léptékű elkülönülést,
miszerint a löszgyepeknek a Kárpát-medencén belül több típusa különíthető el ﬂorisztikai összetétel szerint (tiszántúli,
submatricum, pannonicum variáns), melyeknél az erdőssztyepp-és pusztai fajok arányában van különbség. A másik típus
a tájon belüli ﬂóragrádiens. Erre példa a Gödöllői dombvidéknek az Alföld felé való átmenetében húzódó 40 km hosszú sáv.
A sáv mentén a Salvio- Festucetum rupicolae pannonicum ZÓLYOMI ex SOÓ 1964 állományaiban É-NY-on a jellemző fajok
viszonylag ritkábban, viszont középhegységi sztyeppfajok gyakrabban fordulnak elő. A Duna-Tisza köze homokhátságán
fennálló ÉNY-DK irányú ﬂóragrádiensre FEKETE et al. (1999) hívta fel a ﬁgyelmet. HORVÁTH (2000) a Mezőföldön mutatta ki az erdei-és erdőssztyepp fajok csökkenését a hegy-és dombvidéktől a táj belseje felé haladva. KIRÁLY és SZMORAD
(2004) a Soproni-hegységben a hegység belseje és a peremterületek között mutatott ki ﬂóragrádienst. BARINA (2004) a
Dunántúli-középhegységben és a Mezőföldön jellemzett növényelterjedési típusokat és növényföldrajzi sajátságokat példafajokon keresztül.
Az elsődleges és másodlagos löszgyepek fajkészletének különbségeivel hazánkban először MOLNÁR (1997, 1998), majd
CSATHÓ (2008) foglalkozott részletesebben, mindketten a Dél-Tiszántúlra vonatkozóan. Összeállítottak egy, a Dél-Tiszántúlra jellemző, ún. ősgyep-indikátor fajokból álló listát. Ez alapján sikerrel tudtak megkülönböztetni természetközeli
parlagokat, és a túllegeltetés miatt degradált ősgyepeket. Ez természetvédelmi szempontból nagy jelentőségű, ugyanis e
módszer segítségével sikerült ritka, védett fajok új lelőhelyére rábukkani. Dél-dunántúli másodlagos löszgyepek szukceszszióját írja le PURGER (2008b). Legutóbb TELEKI (2009) írt rövid jellemzést a vidék löszﬂórájáról. Ott a fajok csoportosítása döntően az élőhelyek degradáltságához való viszony szerint történt, ősi löszvegetációhoz és parlagterületekhez, illetve
legeltetett területekhez kötődő fajok leírásával.
Jelen dolgozatban bemutatom a Tolnai-dombságon és környékén a cserjések alapmátrixául szolgáló löszgyepek fajkészletét. Példafajokon keresztül jellemzem a fajok elterjedésében mutatkozó szabályszerűségeket. Vizsgáltam, hogy a fajösszetétel szempontjából mely tényezőknek van meghatározó szerepe. Különös ﬁgyelmet fordítottam a tájtörténetre, és a természetföldrajzi-növényföldrajzi viszonyokra.
A doktori kutatásom további célkitűzése a cserjésedés lösz erdősztyepp-vegetáció dinamikájában betöltött szerepének
vizsgálata. E munka hosszabb távú vizsgálatokat igényel, ezért itt még csak ennek elméleti hátterét van módom bemutatni.

Anyag és módszer
A vizsgálati terület
A vizsgálatba bevont terület lehatárolásának legfőbb szempontja a geomorfológia, a tengerszint feletti magasság, illetve
az alapkőzet volt. A kutatási területem a Tolnai-hegyhát és a Völgység keleti felén helyezkedik el. A Tolnai-dombságra (régebben Tolnai-hegyhát) és a Völgységre a lösz alapkőzet a jellemző (MAROSI – SOMOGYI, 1990). E tájak keleti részének
geomorfológiája igen hasonló a Mezőföld löszterületeihez: lankás, 200 m alatti löszplatókból, és az ezekbe bevágódott löszvölgyekből állnak. A platókat azok kiváló csernozjomos talaja miatt szinte kivétel nélkül beszántották. Így néhány kivételtől eltekintve csak a löszvölgyek meredek oldalán maradhatott meg az eredetihez közeli vegetáció, amelyet szinte kivétel
nélkül a löszgyepek képviselnek. E nagyban megegyező táji sajátságok miatt a Tolnai-hegyhát és a Völgység keleti felét egységes tájként kezelem.
A vizsgálati terület határa nyugaton Tevel, Nagyvejke, Kisvejke, Izmény, Györe községek határában húzódik a Mecsek lábáig. Délen a Mecsek előhegyei, délkeleten a Geresdi-dombság, keleten pedig a Szekszárdi-dombság képezik a határt 200
m feletti vonulataikkal. Észak-keleten a Sió völgye a határ, mivel ettől keletre már a Tengelici-homokvidék található, ahol
jelentős részben homok az alapkőzet. Északon (kapacitásbeli korlátok miatt) Varsád és Kistormás vonaláig végeztünk vizsgálatokat. A fenti területen 2000 óta folytatunk ﬂorisztikai kutatásokat.
A konkrét vizsgálati helyszínek a következők voltak:
Kéty: Hidas-patak völgye, temető melletti gyepfolt; Kisdorog: Tilos, cserjés, Legelő, juhéi úti mezsgye; Juhépuszta: óparlag,
Ódánypuszta mellett cserjés lejtő; Tabód: Torda-hegy; Bonyhádvarasd: Kút-völgy környéke, akácos legelő, műút menti
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domboldal, Nagy-legelő; Felsőnána: löszvölgy oldala; Nagytormás és a Hidas-patak közti gerinc-; Tevel: Úri-völgy, Disznólegelő; Aparhant: varasdi-úti mezsgye, izményi-úti mezsgye, Varasdi úti legelő, Vendel kápolna környéke; Mucsfa: Új-völgy,
és a falutól délnyugatra lévő cserjések és gyepek; Kisvejke: Hideg-kút-dűlő; Izmény: Legelő-szántók; Majos: Kőkúti-dűlő;
Bonyhádszerdahely: Felhagyott gyümölcsös, löszgyep a Völgységi-patak völgyében; Kakasd: széptölgyesi löszgyep-cserjés
mozaik a Völgységi-patak völgyében, Mocsaras réttel szemközti domboldal, Zombai úti dűlő környéke; löszgyep Zomba és
Harc között a 65-ös út mellett.
A nevek forrásai: VÉGH et al. (1981), 1: 25000 Gauss-Krüger topográﬁai térkép (1987). Ahol az elnevezést kisbetűvel írtuk,
azon helynek nincs ismert földrajzi neve, így ez csak földrajzi köznévnek számít. A fenti helyszínek a vizsgálati területen
megközelítőleg egyenletesen helyezkednek el, és a területen lévő gyepek és cserjések 80%-át teszik ki. E területek jórészt, a
Mezőföldhöz hasonlóan (HORVÁTH, 2000) egymástól izolált löszvölgyekben találhatók.

A kutatások módszere
A terepi adatgyűjtés döntően ﬂorisztikai mintavétellel történt, amelynél az egyes mintavételi helyekről igyekeztünk
teljeskörű fajlistákat összeállítani. A terepbejárások során minden fent említett helyszínt megvizsgáltunk legalább egyszer
valamennyi aszpektusban.
A növényhatározást SIMON (2000) és KIRÁLY (2009) alapján végeztük. A fajok magyar és tudományos nevét szintén e két
mű alapján közöljük. Egyes fajok (pl. pusztai gyújtoványfű-Linaria biebersteinii BESSER) magyar neve esetében CSATHÓ
és BALOGH (2008) javaslatát követtem. A területek múltjára vonatkozóan az I. és II. Katonai felmérés térképlapjairól szereztünk információkat. Az I. Katonai Felmérés esetünkben sajnos kevéssé tűnik pontosnak, mivel csak a nagy, összefüggő
homogén területeket jelöli, a kisebb élőhelyfoltokat nem. A II. Katonai Felmérésen minden falu határában következetesen
kirajzolódó legelők sehol sem látszanak rajta, csak az összefüggő szántóföldek. Egyéb, kisebb parcellákat igénylő művelési
ágak (pl. gyümölcsösök) sem találhatók meg rajta. Ezért ezt kevésbé tartjuk megbízható forrásnak. Ezen kívül beszéltünk
helybéli gazdálkodókkal is. Az így kirajzolódó képet vetettük össze a terepen tapasztaltakkal.

A vegetációdinamikai kutatások elméleti és módszertani háttere
A cserjések vegetációdinamikai szerepe szempontjából két elméleti forgatókönyv létezhet:
a. Szukcessziós stádiumok: átmenet a gyep és az erdő között.
b. Szukcessziós zsákutcák: esetleg lehet ciklikus szukcesszió.

Kérdések:
Az a-esetben kérdés, hogy az átmenet hogyan megy végbe? Az átmenetnek két alesete lehetséges: gyep-cserje átmenet, cserje-erdő átmenet.
Gyep-cserje átmenet:
Eddigi megﬁgyelések alapján különbség mutatkozik a cserjésedésben a parlagok vagy túllegeltetett gyepek és a zavartalanabb ősgyepek esetén. Az utóbbiak kevésbé, és csak foltszerűen cserjésednek (VIRÁGH – BARTHA 1996; 2003).

Előfeltevés (hipotézis)
Ősgyepek: A közösség jól szerveződött, stabil, erős a populációk közötti összetartó erő, ezért új fajok (így cserjék is) kevésbé
képesek behatolni, így csak ritkán, és kisebb foltokban, a zavart eróziós lékekben cserjésednek.
Parlagok: Fiatal, kialakulóban lévő közösségek lévén kevésbé szervezettek, nyitottak, így több új faj; inváziós-és cserjefajok
megtelepedhetnek.
Kitettség hatása: Megﬁgyelés szerint az északi-és keleti oldalak (félszáraz gyepek) jobban cserjésednek, mint a déli-és nyugati kitettségben (száraz gyepek). Ez valószínűleg azzal magyarázható, hogy a cserjéknek nagy a nedvességigénye.
A mezsgyék is erősebben cserjésednek, mint a hasonló állapotú, de nagyobb kiterjedésű gyepek, mivel mindig szántóföld,
vagy utak közvetlen közelében helyezkednek el, ami erős zavarással jár.
Az előfeltevéshez kapcsolódó kérdés:
Kimutatható-e korreláció a gyepek términtázati szervezettségének mértéke és a cserjésedés mértéke között?
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Cserje –erdő átmenet:
Előfeltevés: Különbség lehet a cserjés további fejlődése szempontjából a parlag eredetű cserjés és az ősgyep eredetű cserjés
között.
Ha az ősgyep csak foltszerűen cserjésedik a random módon létrejött zavarások, lékek helyén, akkor, ha e foltokban fák jelennek meg, ebből egy ligetes erdő jön létre a gyepen (ha feltételezzük, hogy a gyep többi, nem cserjésedő részén nem jelennek
meg fák). Ez valamilyen erdőssztyepp-erdő lesz. Megﬁ gyelések szerint nagy aszályok hatására is létrejönnek ún. szukceszsziós ablakok, így sok új faj meg tud telepedni (BARTHA et al. 2003.). Lehet, hogy e jelenség is segíti a cserjésedést.
Ha a parlagon a fentiek szerint összefüggő cserjés alakul ki, akkor itt talán nagyobb az esély összefüggő erdő kialakulására.
Viszont az is lehet, hogy ez az összefüggő cserjés nem alakul tovább (szukcessziós zsákutca). De a kiöregedett cserjék pusztulásával esetleg létrejöhet ciklikus szukcesszió. PICKETT et al. (2001) vizsgálatai szerint a sűrű cserjések sokszor egyik
évről a másikra elpusztulnak.
Módszer (mindkét átmenet esetében): Különböző állapotú cserjések vizsgálata (esettanulmányok). Fokozati sor: nyílt gyep,
egyre jobban cserjésedő gyepek, végül erdő (lösztölgyes). A fokozatokból következtetés az átmenet mikéntjére (tér-idő helyettesítés).
Kérdés, hogy az egyes térben egymást követő átmenetek megfeleltethetők-e időbeli átmenetnek is. Milyen lehetett a területek eredeti növényzete (ahová a szukcesszió tart)? Ehhez tájtörténeti vizsgálat szükséges.
A kiértékelést ordinációval, klassziﬁ kációval és egyéb többváltozós statisztikai eljárásokkal kell végezni.

Eredmények
Növényföldrajzi szempontból jelentős fajok
Itt olyan fajokat sorolok fel, melyek előfordulásának elsődlegesen növényföldrajzi jelentősége van. Ezek többsége jellegzetes
kontinentális sztyeppfaj. A területen sokszor areaperemi helyzetben vannak. Éppen ritkaságuk miatt sokszor ősi területeken jelennek meg. Ezért tájtörténeti jelentőségük van, de elsősorban mégis növényföldrajzi jelentőségüket kell kiemelni.
Csuklyás ibolya — Viola ambigua W. et K.: Tevel: Disznólegelő (det.: CSATHÓ A. I.), keleti kitettségű élesmosófű által dominált, enyhén legeltetett löszgyepben; Kisdorog: Lólegelő, Euphorbio pannonici-Brachypodietum pinnati HORVÁTH 2002
típusú egykori legelőn, keleti kitettségben; Bonyhádvarasd: Kút-völgy melletti plakor helyzetű kaszált Salvio nemorosaeFestucetum rupicolae ZÓLYOMI ex SOÓ 1964 típusú gyepben, Varsád: Varsádi-dűlő és Kölesdi-domb közti löszvölgyben
tömeges. A Dél-Dunántúl nagy részén KITAIBEL (1799) óta nem találták. Csak SZABÓ et al. (2003), aki Külső-Somogy
északkeleti, Mezőfölddel érintkező részéről, a Jaba völgyéből említi, valamint CSIKY (2006) írja egy cönológiai tabellában
Tolnanémedi mellől ugyanabból a tájból. HORVÁTH et al. (1995) pontusi-pannon fajnak írja.
Pusztai gyújtoványfű — Linaria biebersteinii BESSER: Szekszárd: Hidaspetre, tatárjuharos lösztölgyes (Aceri tatariciQuercetum ZÓLYOMI 1957) tisztásán nyugati kitettségben (leg.: LENDVAI G. 2010 jún. 27., KEVEY B., HORVÁTH A.,
TÓTH I. ZS ÉS TELEKI B. TÁRSASÁGÁBAN DET.: TÓTH I.ZS. és TELEKI B. 2010 aug. 8.). Új faj a Dél-Dunántúl ﬂóravidékére (Praeillyricum)! Legközelebb a Mezőföldön, a Dunakömlőd-Paksi- rögön található. Hazai elterjedésének súlypontja
a Tiszántúlon van. A Dunántúlon csak szigetszerű előfordulásai vannak (FARKAS, 1999). Tipikus kontinentális sztyeppfaj,
ami a Kárpát-medencétől nyugatra jelenlegi ismereteink szerint nem fordul elő. Elterjedésének eddig ismert nyugati határa
a Mezőföld volt. Ennél az általunk talált lelőhely nyugatabbra helyezkedik el.
Heverő csűdfű — Astragalus austriacus JACQ.: Bonyhádszerdahely: Völgységi-patak völgye, nyugati kitettségű lejtő löszgyepében néhány tő. KISS (1880) óta, aki a terület északkeleti részén találta, és gyepes domboldalakon gyakorinak írja, alig
láttuk irodalmi említését a Dél-Dunántúlról. Egy kivétel SZABÓ et al. (2003), aki fent említett jaba-völgyi tanulmányában ír róla. KIRÁLY (2009) a Dél-Dunántúlon szórványosnak írja. PURGER (2002 és 2008a), illetve PURGER és CSIKY
(2007) publikációiban nem szerepel. HORVÁTH (2000) viszont a Mezőföldön gyakorinak tartja. BORHIDI (2003) SalvioFestucetum rupicolae karakterfajnak írja. SIMON et al. (2000) pedig eurázsiai–kontinentális ﬂóraelemnek tartja. E faj
egyike azoknak, amelyeket JACQUIN írt le a Bécsi-medencéből, és attól nyugatra, például Németországban már nem fordul
elő (BOROS 1958).
Magyar kutyatej — Euphorbia glareosa PALL.: Aparhant: Varasdi-úti legelő, varasdi-úti mezsgye; Bonyhádvarasd: Tsz
major melletti mezsgye, Kút-völgy menti löszgyepfoltok, akácos legelő, műút melletti domboldal; Felsőnána: löszvölgy
oldala; Nagytormás és a Hidas-patak közti gerinc löszgyepei (TÓTH ISTVÁN ZSOLT és TELEKI BALÁZS közös adata);

Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar І Tudományos Doktorandusz Konferencia І Sopron, 2011. április 13. І

245

Kisdorog: Tilos, juhéi úti mezsgye; Ódánypuszta melletti cserjés lejtő; Kéty: Hidas-patak völgye löszgyepei, temető melletti gyepfolt; löszgyep Zomba és Harc között a 65-ös út mellett; Varsád: Varsádi-dűlő és Kölesdi-domb közti löszvölgyben
tömeges. Valamennyi területen nagy számban van jelen, sok helyen domináns (pl. Hidas-patak völgye). HOLLÓS (1911) a
közeli Szekszárdi-dombságról jelzi. Először KITAIBEL (1799) említi a Dél-Dunántúlon Szigetvárnál, majd HORVÁT (1977)
a Baranyai-dombságon, Bár mellett. Újabban PURGER DRAGICA is megtalálta a Baranyai-dombságon, ahol igen ritkának
tartja (PURGER, ex verbis). Ezzel szemben a mi tájunkon szinte gyakorinak tekinthető, előző cikkünk óta számos új adata
előkerült, de valószínűleg az ősi löszgyepekhez kötődik (TELEKI, 2009). Érdekes, hogy a terület nyugati szélén, Tevel, Kisvejke és Izmény környékén, illetve keleten Kakasd és Bonyhádszerdahely vidékén hiányzik. Ez talán magyarázható azzal,
hogy mindkét terület igen közel van a szomszédos dombvidéki területek zárt erdőtömbjeihez. Nyugaton a Tolnai-hegyhát
és Nyugat-Völgység, keleten pedig a Szekszárdi-dombság található. Ezt megerősíti az is, hogy a terület északkeleti részén
található Hidas-patak völgyében, ami már a Mezőfölddel érintkezik, megtalálható a faj, sőt sokszor domináns a gyepben.
E növényt már ZÓLYOMI (1958) Salvio (nutatis-nemorosae)- Festucetum sulcatae pannonicum karakterfajnak tartotta.
Bár SIMON et al. (2000) pannon-balkáni fajként említi, LENDVAI vizsgálatai szerint a keleti klímazonális (ukrán, orosz)
sztyeppekre jellemző alaktól nem különíthető el (LENDVAI ex verbis).
Kunkorgó árvalányhaj — Stipa capillata L.: E növény tipikus példája az észak-déli irányú fokozatosan ritkuló előfordulással jellemezhető fajoknak. A Mezőföldön még gyakori és általánosan elterjedt taxon (HORVÁTH, 2000). Mi a vizsgálati területünk északkeleti részén, a Mezőfölddel érintkező Hidas-patak völgyének nyugati és északi kitettségű löszgyepeiben
állományalkotó és gyakori növényként regisztráltuk. Ettől délre csak két kisebb foltban találtuk: Kisdorog: Legelő: a házak
feletti felsőkert (Hochstell) végében, déli kitettségű meredek lejtőn; Kakasd-széptölgyes: beakácosított löszgyep, nyugati
kitettségben. Itt egy foltban van jelen, de monodomináns. A Baranyai-dombságról egyelőre nincs adata. Viszont PURGER
és CSIKY (2007) megtalálta a Horvátországhoz csatolt Drávaszögben található Báni-hegyen. SIMON et al. (2000) eurázsiai elterjedésű taxonnak írja.
Pusztai meténg — Vinca herbacea WALDST. et KIT.: Egyetlen helyen találtuk: Kéty: Hidas-patak völgye, délkeleti kitettségű
oldalon, spontán (valószínűleg tatárjuharos lösztölgyes helyén) kialakult ostorfás szegélygyepében. Kiemelendő kísérőfaja
itt az Euphorbia glareosa. Vizsgálati területünk közelében először HOLLÓS (1911) jelzi a Szekszárdi-dombságról a csatári
dombokon. A Szekszárdi-dombságon FARKAS (1999) is megerősíti. A Völgységből és a Tolnai-hegyhát déli részéről eddig
nem jelezték. CSIKY (2006) a Tolnai-hegyhát északnyugati részéről említi. A Baranyai- és a Geresdi-dombságról nem rendelkezünk adattal. FARKAS (1999) még két biztos előfordulását említi a Dél-Dunántúlon: a Mecsekből és a Villányi-hegységből 2-2 adatot. Területünkön a magyar kutyatejjel való együttes előfordulása a Salvio nemorosae– Festucetum rupicolae
ZÓLYOMI ex SOÓ 1964 társulás jelenlétére utal. BORHIDI (2003) egyértelműen e társulás karakterfajának tartja.
Hengeres peremizs — Inula germanica L.: Varsád, Varsádi-dűlő és Kölesdi-domb közti löszvölgyekben tömeges; Zomba és
Harc között a 65-ös út magas aranyvessző által dominált mezsgyéjén 1 sarjtelep. HOLLÓS (1911) Szekszárdi-dombságra
vonatkozó adata óta nem említik a környékről. A Dél-Dunántúlon legutóbb PURGER (2002) említi két ponton a Baranyaidombságon, azonban e lelőhelyek több mint 50 km-re találhatók innen. HORVÁTH et al. (1995) pontusi-pannon fajnak írja.
Magyar zsálya — Salvia aethiopis L.: Varsád: Kanász-legelő, Varsádi-dűlő. KISS (1880) óta nem találtam irodalmi említését a Dél-Dunántúlról. Legközelebb a Mezőföldön található. BORHIDI (1993) a legmagasabb, 9-es kontinentalitási-értéket
adta neki, ami a szibériai-kelet-európai súlypontú fajokra vonatkozik, amelyek már nem jutnak el Közép-Európába. HORVÁTH et al. (1995) pontusi-mediterrán fajnak tartja.
Bugás macskamenta — Nepeta pannonica L.: Varsád: Varsádi-dűlő és Kölesdi-domb között löszvölgyben néhány tő. E faj területünktől délre, Baranyában jelenlegi tudásunk szerint már nem fordul elő. Legdélibb hazai előfordulását KIRÁLY (1998,
2006) közli Dombóvár mellől. Tehát dél felé, a szubmediterrán klímahatás erősödésével e faj fokozatosan eltűnik hazánkból.
Tájtörténeti jelentőségű fajok
Ide elsősorban olyan fajok tartoznak, amelyek egykori száraz tölgyeseket jeleznek. Általában az északi és keleti kitettségű
félszáraz gyepekben fordulnak elő. Ezek fennmaradását sokszor segítheti a cserjésedés, annak ellenére, hogy e folyamat
természetvédelmi jelentősége vitatott (TELEKI, 2010).
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Borzas peremizs — Inula hirta L. Felsőnána, Nánai-ároktól délre fekvő lejtő Euphorbio-Brachypodietum gyepében több
sarjtelep. Ezt az egy recens előfordulását ismerjük a környéken. A Szekszárdi-dombságról HOLLÓS (1911), a Mecsekből
HORVÁT (1942b), és a Tolnai-hegyhátról KISS (1880) óta nem jelzik. HORVÁTH (2000) az Euphorbio- Brachypodietum
gyepek karakter-és konstans fajának tartja, azonban megjegyzi, hogy egyértelműen egykori száraz tölgyesek jelenlétére
utal. HORVÁTH et al. (1995) a 95-ös sorszámmal jelzett Festuco-Brometea és Quercetea pubescenti-petraeae-fajnak tartja,
valamint kontinentális ﬂóraelemnek. Lelőhelye már a II. Katonai Felmérésen is legelőként van feltüntetve. E faj a lejtő alsó,
intenzíven kaszált, de nem legelt részén már nem fordul elő. A felső legeltetett, de nem kaszált rész jóval fajgazdagabb, ezért
itt a legeltetés természetvédelmi szempontból előnyösebbnek tűnik a kaszálásnál. E terület egy összefüggő, kiterjedt löszvölgy-rendszer része, amelynek domboldali gyepjeit juhokkal legeltetik. Helyi juhászok és gazdálkodók szóbeli beszámolói
alapján e területek emberemlékezetek óta legelők voltak. Valószínűleg az összefüggő, ősi gyepek jelenlétének (megfelelő
propagulum-forrás), és a terjesztés biztosításának (legeltetés) köszönhető e terület tájszinten kiemelkedő fajgazdagsága.
Nagyvirágú gyíkfű — Prunella grandiﬂora (L.) SCHOLLER. Felsőnána: a Nánai-ároktól délre fekvő lejtőn, mint az előző
faj. Szintén a fent említett tájtörténeti-tájhasználati okoknak köszönhetjük fennmaradását. E faj a borzas peremizstől eltérően a lejtő alsóbb, kaszált részén is megvan. ezen kívül megtaláltuk Szekszárd-Hidaspetrén, tatárjuharos-lösztölgyes
tisztásán. innen kb. 3 km-re a Szekszárdi-dombság legmagasabb pontján, az Óriás-hegyen volt az egyetlen ismert aktuális
előfordulása a Dél-Dunántúlon (FARKAS, 1999).
Szürkés ördögszem — Scabiosa canescens WALDST. et KIT. Felsőnána: a Nánai-ároktól délre fekvő lejtőn. E fajt FARKAS
(1999) említi Varsád mellől, azonban nem sikerült beazonosítani, hogy ez az adatforrás mire vonatkozik, illetve kitől származik az adat. Ugyanis az általunk talált lelőhelyet csak egy patakvölgy választja el a varsádi községhatártól, viszont még
Felsőnánához tartozik, és a varsádi oldalon nem találtuk. Ezen kívül a Dél-Dunántúlon csak Belső-Somogyból van adata
(FARKAS, 1999). Tájtörténeti jelentősége és előfordulásának körülményei az előző két fajéhoz hasonló. E faj is megtalálható a kaszált részen is.
Sátorozó margitvirág — Tanacetum corymbosum (L.) SCHULTZ-BIP. Csupán 3 helyen találtuk a terület löszvegetációjában, ezek a kisdorogi Tilos nevű ősi gyep, a teveli Disznólegelő, és Felsőnána, a Nánai-ároktól délre fekvő lejtőn. Tehát vidékünkön igen ritkának számít. A szomszédos Szekszárdi-dombságon és ugyanakkor sokfelé előfordul, főleg száraz tölgyesek
szegélyében (TÓTH I. ZS. ex verb.).
Bérci here — Trifolium alpestre L. A terület két pontján találtuk csupán: Tevel: Disznólegelő; Kisvejke: Hideg- kút-dűlő.
A II. Katonai Felmérés idején e területek legelők voltak. SIMON (2000) erdőssztyeppek fajának írja, illetve Quercetea
pubescenti- petraeae és Festucetalia valesiaceae- fajnak. A teveli előfordulási helynél, mint fentebb írtuk, valószínű ligetes
molyhos-tölgyes lehetett. Kisvejkénél telepített cseres-tölgyes melletti gyepben található. BOROS (1958) ír először a cönológiai tehetetlenségről, amely a szárazgyep-társulások ősi fajait megtartja még drasztikus leromlás, vagy éghajlatváltozás
után is. HORVÁTH (2000) ezzel a jelenséggel magyarázza az erdei fajok fennmaradását a gyepekben évszázadokkal az erdők kiirtása után, és a mechanizmus mikéntjét is leírja. Véleményünk szerint alapvetően e jelenséggel magyarázható ősiség
indikátor fajok fennmaradása a gyepekben, akár löszgyep- specialista (MOLNÁR, 1997; 1998), akár erdei fajokról van szó. E
fajok alapján megkülönböztethetőek az ősi gyepek (vagy egykori nyílt tölgyesek) a parlagoktól.
Baracklevelű harangvirág — Campanula persicifolia L. Csak Bonyhádszerdahely: felhagyott gyümölcsös- lelőhelyen találtuk. Legelő volt a II. Katonai Felmérés idején. Ugyanazt a szerepet töltheti be, mint az előző két faj.
Olasz harangvirág — Campanula bononiensis L. 3 helyen mutattuk ki előfordulását: Bonyhádszerdahely: felhagyott gyümölcsös; Kakasd: széptölgyesi gyep; Tevel: Disznó-legelő. A II. Katonai Felmérés e területekre legelőt vagy gyepet jelez.
Mindhárom előfordulása határozottan erdőssztyepp-jellegű. A kakasdi- és bonyhádszerdahelyi területeken cserjések szélén található, Tevelnél pedig valószínűleg egykori molyhos-tölgyes helyén található gyepben. Az egykori erdő meglétére egy
molyhos tölgy hagyásfa utal. A felhagyott gyümölcsös esetében elképzelhető, hogy a gyümölcsfákat a gyepre telepítették rá.
Ezt megerősíti, hogy e gyepben baracklevelű harangvirág (Campanula persicifolia L.) is előfordul. Ez utóbbi fajt is mindössze ezen az egy helyen találtuk, pedig a szomszédos hegy- és dombvidékek erdeiben többfelé előfordul. PURGER (2002;
2008a) több aktuális adatát közli a Baranyai-dombságról, de a Szekszárdi-dombságra vonatkozó régi adatokat (BARTAL,
1910; HOLLÓS, 1911) nem erősíti meg. Ez utóbbi 4 fajról megjegyezzük, hogy lelőhelyeik közelében természetközeli erdők
nem fordulnak elő, és e lelőhelyek szántóföldek közé ékelt gyepek.
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Megvitatás
A tájban előforduló nagyszámú keleties, pusztai elem (Viola ambigua, Linaria biebersteinii, Salvia aethiopis, Nepeta
pannonica stb.) együttes előfordulása komolyan felveti annak lehetőségét, hogy a táj növényföldrajzi besorolását átértékeljük. Mint fent említettük annak idején Horvát szinte kizárólag a Helleborus odorus előfordulását vette ﬁgyelembe a
Praeillyricum határának meghúzása tekintetében, és nagyon fontos tényező, hogy a terepbejárások alkalmával csak a nagy
erdőtömbökre koncentrált, ezért az általam vizsgált terület is kimaradt a kutatásaiból, és azóta sem fordult itt meg botanikus. Ezért nem is tudhattak a táj karakterét meghatározó, és ritka sztyeppei fajoknak otthont adó száraz-és félszáraz
gyepekről. E gyeptípusok fajkészlete szinte teljesen megegyezik a mezőföldi löszgyepekével. E tájban ma kizárólag ezek alkotják zonális helyzetben a természetközeli vegetációt. A környező dombvidékekre és a Mecsekre annyira jellemző cseresés gyertyános- tölgyesek itt teljesen hiányoznak azok szubmediterrán fajaival (pl. Helleborus odorus, Lonicera caprifolium
L.) együtt. A gyepekben egyszerre jelen levő pusztai-és száraz tölgyes fajok — HORVÁTH (2000) mezőföldi megállapításaihoz hasonlóan — arra engednek következtetni, hogy itt klímazonálisan a potenciális természetes vegetáció a tatárjuharos-lösztölgyes, amire már JAKUCS et al. (1974) is utal a Dél-Dunántúl potenciális vegetációtérképén. Mivel e területen a
természetes ﬂóra a mezőföldivel egyezik meg, ezért logikus az azzal megegyező növényföldrajzi régióba, az Eupannonicum
ﬂóravidék Colocense ﬂórajárásába sorolni.

Összefoglalás
Ezen írás löszgyepek és száraz cserjések fajkészletét mutatja be a Tolnai-dombság keleti felében. Találtam számos pusztai
elemet, amelyek a táj sztyepp-klímájára utalhatnak. Az élőhelyek múltját vizsgálandó megnéztem néhány történeti térképet a XVIII. és a XIX századból. Ezek közül a II. katonai felmérés tűnt a leginkább használhatónak. Ezt a tájtörténeti
hátteret, és a terepi tapasztalatokat felhasználva bemutatok néhány fajt, amelyek ősi löszterületekre jellemzőek. A doktori
kutatásom további célkitűzése a cserjésedés lösz erdősztyepp-vegetáció dinamikájában betöltött szerepének vizsgálata. E
munka hosszabb távú vizsgálatokat igényel, ezért itt még csak ennek elméleti hátterét van módom bemutatni.

Köszönetnyilvánítás
A kutatás a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KONV számú projekt támogatásával valósult meg. Köszönöm témavezetőmnek, Dr. CSISZÁR ÁGNES egyetemi docensnek a kézirat átnézését és hasznos tanácsait. CSATHÓ ANDRÁS ISTVÁNnak és LENDVAI
GÁBORnak a növényhatározásban nyújtott segítségükért mondok köszönetet. TÓTH ISTVÁN ZSOLTnak köszönöm a terepbejárások során nyújtott hathatós segítségét.
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Abstract
Unfortunately, Vitis sylvestris C. C. Gmelin is currently a highly threatened species in Europe due to habitat loss and strong
human inﬂuences, highlighting the need for distribution maps to aid in the protection of this species. In this study we analyzed and compared its distributions before 1950, from 1950 to 1990, and from 1990 to the present. We drew distribution
maps of Vitis sylvestris and estimated the distribution changes in the last 150 years. Concurrently, we investigated the
habitat preferences of Vitis sylvestris, and we compared the distribution maps of Vitis sylvestris and V. riparia MICHX.
Keywords: Vitis sylvestris, distribution map, Vitis riparia, ﬂoodplain forest.

Bevezetés
A Vitis sylvestris (C. C. GMELIN) aktuális előfordulását Európában utoljára 1998-ban publikálták (ARNOLD et al. 1998).
E tanulmány indított minket arra, hogy a ligeti szőlő részletes magyarországi előfordulási térképeit elkészítsük, és azt
követően elemezzük. A ligeti szőlő az aktuálisan veszélyeztetett kategóriába tartozik Magyarországon (NÉMETH, 1989;
BARTHA, 2000; KIRÁLY et al., 2007).
A faj már az atlantikus fázisban jelen volt a Kárpát-medencében (JÁRAI-KOMLÓDI 1966, 1968, 1969; FACSAR–JEREM,
1985). A szőlőmagleletekből arra következtettek, hogy a borszőlő a ligeti szőlőből alakult ki. A bronzkorban előforduló ligeti
szőlőt gyűjtött növényként fogyasztották, a bortermő szőlő magjai csak a vaskor óta bizonyítottak (TERPÓ, 1988b, 1988c;
GYULAI, 2001, 2009).
A posztglaciális időszak alatt a Vitis sylvestris a déli refúgiumokból északra terjedt és közönséges fajjá vált Európa erdeiben, folyópartjain és hegyoldalain (ARNOLD et al. 1998; TERPÓ BÁLINT 1987). A ligeti szőlő magyarországi legrégebbi
közlése Anton Kernertől származik, aki a Duna menti ligetek fáin fedezte fel (KERNER, 1863), Visegrád [8279.4] és Pilisszentlászló [8379.1] közötti területeken nagy mennyiségben találta meg (KERNER, 1868). Valószínűleg ebben az időszakban gyakoribb lehetett ez a faj, mint napjainkban. Kar vastagságú szőlőről tesz említést Dienes az Ibrányi erdőből [7896.1]
(DIENES, 1939).
Napjainkra sajnos az élőhelyek számának csökkenése és az erős emberi zavarás miatt visszaszorult és veszélyeztetett faj
lett Európában. Ezért is tartottuk fontosnak az előfordulási térképeken való megjelenítését. A 20. században a Vitis riparia
MICHX. tömeges elterjedése is nagyban befolyásolja a ligeti szőlő előfordulását, visszaszorulását (KEVEY – BARTHA,
2010). Gyakran a termesztett szőlő (Vitis vinifera L.) nagy területekre képes kivadulni és hibridizálódik az őshonos ligeti
szőlővel, amely az állományok genetikai leromlásához vezet. A Vitis riparia előfordulását is vizsgáltuk, amelyet részletesebben ismertetünk az eredmények és következtetések részben.
A magyarországi Vitis sylvestris génállománya alkalmas a faj megőrzésére, amelyet az eddigi genetikai vizsgálatok is alátámasztanak. Az újabb eredmények alapján az óbudai [8480.3] és pilisi [8379.1] ligeti szőlő populációinak génállománya jól
elkülönül a kultivált és hibrid szőlőfajokétól (BODOR et al. 2010).
Magyarországon a ligeti szőlő előfordulását 1950 előtt ANDRASOVSZKY JÓZSEF, ANTON KERNER, BOROS ÁDÁM,
GÁYER GYULA, 1950-1990 között főként TERPÓ ANDRÁS, 1990 után BÖHM ÉVA IRÉN, FACSAR GÉZA, KEVEY BALÁZS, ALEXAY ZOLTÁN, CSIKY JÁNOS, BARTHA DÉNES kutatta (ANDRASOVSZKY 1924-25; KERNER 1963, 1968;
BOROS 1925, 1930-31, 1936, 1959; TERPÓ 1962a, 1963, 1966a, 1966b, 1969, 1976a,1976b, 1977, 1978, 1980, 1986, 1988a,
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1988b, 1988c, 2008; BARTHA 1991, 1999, 2000; BÖHM 2007; FACSAR 2009; FACSAR –UDVARDY 2006; GÁYER 1925,
1928; KEVEY 1983, 1985-86, 1987-88, 1989, 1993a, 1993b, 1996–97, 2001a, 2001b, 2004, 2008; KEVEY – ALEXAY 1992;
KEVEY – HORVÁTH 2000; KEVEY – BARTHA 2010). A herbáriumi és szakirodalmi előfordulási adatok összegyűjtése,
rendszerezése, kritikai értékelése a közelmúltban történt meg (KEVEY – BARTHA, 2010), jelen tanulmány alapját ez jelenti.
Kutatásunk célkitűzései a következők:
• A Vitis sylvestris előfordulási térképeinek elkészítése és az előfordulásában bekövetkezett változások elemzése az
utóbbi 150 évben.
• A Vitis sylvestris élőhely-preferenciájának vizsgálata.
• A Vitis riparia és a Vitis sylvestris előfordulási térképeinek összehasonlítása.

Anyag és módszer
Az adatgyűjtést irodalmi és herbáriumi adatok feldolgozásával kezdtük, illetve terepi adatgyűjtés is történt, amely mintegy harminc éves kutatómunka eredménye. Valamennyi Magyarországon található nagyobb herbárium átvizsgálását
is elvégeztük. Az előfordulási térképek készítésénél a Közép-európai Flóratérképezési (KEF) hálórendszert használtuk
(NIKLFELD, 1971), amely a földrajzi fokhálózatra épül. A Vitis sylvestris jelenlétét kvadrátokban ábrázoltuk, amelyek mérete öt földrajzi hosszúsági perc és három földrajzi szélességi perc. Mennyiségi méréseket nem végeztünk a kvadrátokban.
A Vitis sylvestris előfordulását három különböző korszakban vizsgáltuk (1950 előtt, 1950-1990 között, 1990 után), ami lehetővé tette az előfordulásban történő változások pontos leírását. A térképek létrehozásához térinformatikai programot
használtunk (DIGITERRA v.3.0.), három időszakra elkülönítve jelenítettük meg a Vitis sylvestris előfordulását, majd ezeket elemeztük. A tájszintű felosztáshoz a MÉTA élőhely térképezési program által meghatározott kistáj felosztást alkalmaztuk (MAROSI – SOMOGYI, 1990). A Vitis riparia előfordulási térképéhez a 2002-2005 közötti országos ﬂóratérképezési adatokat használtuk fel.

Eredmények és következtetések
A Vitis sylvestris összes múltbeli, jelenlegi és kétes magyarországi előfordulási adatait ábrázoltuk nagytájankénti felosztásban (1. ábra). A legtöbb adat a Nagyalföldről és a Kisalföldről való, szórványos a Dunántúli-középhegységben és Dél-Dunántúlon, ritka az Északi-középhegységben és Nyugat-Dunántúlon.
1. táblázat: A Vitis sylvestris élőhely preferenciája Magyarországon / Habitat preferences of Vitis sylvestris in Hungary
Nagytájak

Ártéri élőhely

Nem ártéri élőhelyek

összes

Nagyalföld

95

19

114

Kisalföld

34

0

34

Északi-középhegység

2

11

13

Dunántúli-középhegység

1

19

20

Dél-Dunántúl

1

18

19

Nyugat-Dunántúl

2

2

4

összes

135

69

204

Három korszakra bontva vizsgáltuk a faj előfordulási adatait, így könnyebben nyomon követhető volt a ligeti szőlő állományainak változása. Az 1950 előtti adatok főként a Duna és a Tisza, a két legnagyobb magyarországi folyó ligeterdeiből
származnak. Ebből az időszakból vannak adatok az Északi-középhegységből (KISS, 1939) és a Dunántúli-középhegységből
(KERNER, 1868; BORBÁS, 1879; FEICHTINGER, 1899), kevés adat van Dél-Dunántúlról, és a harmadik legnagyobb folyó,
a Dráva mellékéről (2. ábra). Ennek az egyik oka a ﬁ loxéra vész hatása lehet, amely az 1870-es években okozta a legnagyobb
károkat Magyarországon. A ligeterdőkben a folyamatos elöntések miatt kevésbé tudott terjedni a ﬁ loxéra, így ezeken a területeken a Vitis sylvestris nagyobb állományokban maradhatott fent (TERPÓ, 1962a). Az 1950-1990 közötti időszakból is
vannak adatok az Északi- és a Dunántúli-középhegységből, Dél-Dunántúlon illetve a nagyalföldi és kisalföldi folyók menti
ligeterdőkben is több kvadrátból előkerült (3. ábra). Az 1990 utáni előfordulási adatoknál (4. ábra) nagyon feltűnő, hogy a
második legnagyobb folyó, a Tisza mentéről alig közölnek adatokat. Az intenzívvé váló terepi botanikai kutatások ellenére

Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar І Tudományos Doktorandusz Konferencia І Sopron, 2011. április 13. І

251

országos szinten a Vitis sylvestris előfordulásainak csökkenéséről tanúskodik a térkép, kivéve két területet, a Duna felső
szakaszán lévő Szigetközt [8170.4; 8170.3; 8271.1; 8271.2] és a Dráva menti területeket [0171.2; 0172.1; 0173.4; 0174.4; 0274.1;
0071.4; 0072.3, 0073.1; 0073.2]. Kérdésként merülhet fel, hogy mi lehet az oka a Tisza menti állományok látványos fogyásának? Minden bizonnyal a Vitis sylvestris élőhelyeire befolyással volt a Tisza szabályozása (a folyó hosszát 2/3-ára rövidítették), amelynek hatására a ligeterdei élőhelyek a megváltozott körülmények miatt feldarabolódtak és az egyes állományok
egymástól elszigetelődtek. A másik ok a később tárgyalásra kerülő Vitis riparia térhódításában keresendő.

1. ábra: A ligeti szőlő (Vitis sylvestris) elterjedése Magyarországon nagytájankénti felosztásban: ■ Vitis sylvestris valós előfordulási adatai,
□ Vitis sylvestris kétes előfordulási adatai / Distribution of wild grape (Vitis sylvestris) on the Geographical macroregion map of Hungary: ■
Distribution of Vitis sylvestris in Hungary, □ Uncertain distribution of Vitis sylvestris in Hungary

2.ábra: A ligeti szőlő (Vitis sylvestris) előfordulása 1950 előtt Magyarországon /
Distribution map of wild grape (Vitis sylvestris) before 1950 in Hungary
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3.ábra: A ligeti szőlő (Vitis sylvestris) előfordulása 1950-1990 között Magyarországon /
Distribution map of wild grape (Vitis sylvestris) from 1950 to 1990 in Hungary

4. ábra: A ligeti szőlő (Vitis sylvestris) előfordulása 1990 után Magyarországon /
Distribution map of wild grape (Vitis sylvestris) from 1990 to today in Hungary
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5. ábra. A parti szőlő (Vitis riparia) előfordulása Magyarországon / Distribution map of river grape (Vitis riparia) in Hungary

A magyarországi szakirodalmi adatok szerint a ligeti szőlő leggyakrabban három asszociációban fordul elő, ezek a következők: 1. tölgy-kőris-szil ligeterdő (Fraxino pannonicae – Ulmetum), 2. gyertyános-bükkös (Melitti – Fagetum), 3. gyertyános-kocsányos tölgyes (Querco robori – Carpinetum) (TERPÓ, 1988c). Vizsgáltuk a Vitis sylvestris élőhelyek szerinti
megoszlását, amelyet az 1. táblázatban foglaltunk össze. Itt a három korszakban előforduló összes élőhelyet összegeztük
és nagytájanként bontottuk szét. Összesen 135 ártéri termőhelyen került elő a ligeti szőlő, míg 69 termőhelye nem ártéri.
Ebből is látható, hogy elsődlegesen a tölgy-kőris-szil ligeterdőt (Fraxino pannonicae – Ulmetum) kedveli, s csak fele ennyi
lelőhelye van üde lomboserdőben (gyertyános-bükkösben és gyertyános-kocsányos tölgyesben).
A lelőhelyek 73 %-a a síkvidékű jellegű Nagy- és Kisalföldön található, ahol 87 % az ártéri termőhely (tölgy-kőris-szil ligeterdő) aránya, s 13 % a nem ártéri termőhelyé (gyertyános-kocsányos tölgyes). A Kisalföldön csak ártéri lelőhelyek vannak
a Szigetközben a tölgy-kőris-szil liget mellett előfordul zárt száraz tölgyesben, gyertyános-tölgyesben, égerligetben, fehér
nyárligetben, égeres mocsárerdőben és rekettyefüzes mocsári cserjésben is. A dombvidéki jellegű Nyugat- és Dél-Dunántúlon a lelőhelyek 11 %-a található, amelyek java része (87 %) nem ártéri termőhely (gyertyános-bükkös vagy gyertyánoskocsányos tölgyes, égerliget és fűzliget, szurdok- és törmeléklejtő-erdő). A középhegységi jellegű termőhelyeken (16 %), az
Északi- és a Dunántúli-középhegységben hasonló a helyzet, a lelőhelyek 91 %-a szintén nem ártéri termőhely (elsősorban
gyertyános-bükkös és gyertyános-tölgyes).
A Vitis riparia a 19. század közepe táján Magyarországon már kivadult állapotban előfordult a nagy folyók part menti területein (TERPÓ, 1963). A Tisza parti Vitis riparia tömeges előfordulását elsőként I’só írásaiból ismerjük. Megemlíti, hogy
körülbelül tíz éve ismerik a helybeli lakosok, és a faj tömeges felbukkanását a második világháború idejére teszi (I’SÓ, 1954).
A Vitis riparia magyarországi előfordulásáról is készítettünk ponttérképet (5. ábra), amelyen jól látható a Tisza mentén
történő tömeges előfordulása, ami magyarázatot adhat a ligeti szőlő visszaszorulására. A Vitis sylvestris és a Vitis riparia
térképét összehasonlítva az is feltételezhető, hogy az őshonos ligeti szőlő állományait folyamatosan szorítja ki az adventív
Vitis riparia.

Összefoglalás
Napjainkra sajnos az élőhelyek számának csökkenése és az erős emberi zavarás miatt a ligeti szőlő C. C. Gmelin (Vitis
sylvestris) visszaszorult és veszélyeztetett faj lett Európában. Ezért is tartottuk fontosnak az előfordulási térképeken való
megjelenítését. A Vitis sylvestris előfordulását három különböző korszakban vizsgáltuk (1950 előtt, 1950-1990 között, 1990
után), ami lehetővé tette az előfordulásban történő változások pontos leírását. A 20. században a Vitis riparia MICHX. tömeges elterjedése is nagyban befolyásolja a ligeti szőlő előfordulását, visszaszorulását.
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