Science Learning Center –
Junior College
Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar
Szerkesztők: Prof. Dr. Lakatos Ferenc • Polgár András
Konferencia-kötet

Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar І Science Learning Center – Junior College І Konferencia-kötet І

1

Kitaibel Pál
Környezettudományi
Doktori Iskola

Kitaibel Pál
Környezettudományi
Doktori Iskola

Kitaibel Pál
Környezettudományi
Doktori Iskola

Science Learning Center –
Junior College
Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar
Szerkesztők:
Prof. Dr. Lakatos Ferenc
Polgár András

Konferencia-kötet
2011. június 3.
Sopron

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
KIADÓ

Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar І Science Learning Center – Junior College І Konferencia-kötet І

1

A konferencia szervezői
Prof. Dr. LAKATOS FERENC egyetemi tanár, dékánhelyettes
Dr. FOLCZ TÓBIÁS igazgató-helyettes
POLGÁR ANDRÁS adjunktus
Helyszín:
Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium
Díszterem
9400 Sopron, Lackner Kristóf u. 7.

Felelős kiadó:
Prof. Dr. Neményi Miklós
tudományos és külügyi rektor helyettes

Kiadó:
Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó
© Copyright - Minden jog fenntartva
ISBN 978-963-334-014-1

TÁMOP 4.2.3- 08/1-2009-001 „Science without
borders” – „Tudás határok nélkül”. Tudásdisszemináció
a Nyugat-magyarországi Egyetemen
Kedvezményezett: Nyugat-magyarországi Egyetem,
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társﬁnanszírozásával valósult meg.

2

І Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar І Science Learning Center – Junior College І Konferencia-kötet

ELŐSZÓ
Tisztelt Olvasó!
A kötet, amelyet kezében tart (vagy a kor kihívásainak megfelelően az interneten olvas) a Nyugat-magyarországi Egyetem
Erdőmérnöki Kar „Science Learning Center – Junior College” projektjének összefoglaló kiadványa.
Karunk oktatói (10 fő) a Matematika; Biológia (Növénytan, Gerinctelen és Gerinces Állattan, Ökológia) és Kémia tudományterületekről változatos ismereteket adtak át közérthető formában a témakörök iránt érdeklődő középiskolásoknak,
betekintést engedve az egyetemi előadások légkörébe.
Az előadások 2011. május 19. és június 3. között zajlottak, a Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium patinás
dísztermében. A programban az alábbi témaköröket ismerhette meg részletesebben az érdeklődő hallgatóság: a matematika alapjai (ea.: Prof. Dr. HORVÁTH Jenő professor emeritus); leggyakrabban használt gyógynövényeink (ea.: ZAGVYAI
Gergely tanársegéd); a leggyakoribb ehető és mérgező gombák, a fa szerepe a mitológiában (ea.: Dr. CSISZÁR Ágnes egy.
docens); bioakusztikai vizsgálatok az ornitológiában, videokamerás megﬁgyelési módszerek költésbiológiai és etológiai
vizsgálatoknál (ea.: Dr. WINKLER Dániel egy. docens); hazai kisemlős kutatás jelentősége és gyakorlati alkalmazása, róka, az aranysakál- és a farkas-populációk helyzete, az erdő és a nagyvad kapcsolata (ea.: DREMMEL László kutató); az emberi
egészséget veszélyeztető gerinctelen állatok (ea.: TUBA Katalin int. munkatárs), eutroﬁzáció, bolygatás, szukcesszió (ea.:
Dr. BERKI Imre egy. docens); érzékszerveinkkel és műszereinkkel az anyagi világban (ea.: Dr. NÉMETH Zsolt István egy.
docens); ﬂavonoidok a mindennapi életünkben (ea.: Dr. RÁKOSA Rita adjunktus) és vízanalitika – felszíni vizek minősége
(ea.: VISINÉ Dr. RAJCZI Eszter adjunktus, Dr. RÉTFALVI Tamás egy. docens).
Az előadásokon közel 100 fő vett részt. A rendezvény mini-konferenciával zárult, ahol a vállalkozó kedvű diákok kiselőadást tartottak az elhangzott témakörök alapján:
TORMÁSI László, KÁLMÁN Gyula: Komplex számok; BELLÉR Kristóf: A Soproni-hegyvidék gyakoribb ehető gombái;
KUTCHI Péter: Gyógynövények; HIPSÁGH Adrienn: Fafajok szerepe a mitológiában; TORMA Dániel: Az erdő és a vad; VÖRÖS Tamás: Webkamerás madármegﬁgyelés; KIRÁLY László: Kullancsok; MARÁZ Vivien, SALAMON Péter: Ökológia;
KOVÁCS Gábor: Flavonoidok, Érzékszerveink; KÁLÓCZI Gergő, MOLNÁR Zsóﬁa: Felszíni vizek minősége.
Oktatóink rövid értékelést adtak minden témakör kiselőadásáról, valamint elismerően nyilatkoztak a diákelőadók szerepléséről és erőfeszítéseiről. A diákok cserébe értékes könyvjutalomban (Az erdészeti felsőoktatás 200 éve I-III.) részesültek.
Az oktatók és a diákság előadásai írásos formában e konferencia kiadványban jelennek meg.
Az összefoglaló konferenciát Dr. FOLCZ Tóbiás igazgató-helyettes úr beszéde zárta, melyben kiemelte a rendezvény hasznosságát és sikerét, valamint a további hasonló programok megvalósítási lehetőségét az egyetem és a szakközépiskola között.
Az előadássorozatot és a zárókonferenciát 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 projekt szervezőbizottsága nevében ezúton is megköszönjük egyetemi oktatóink, a diákelőadók és a hallgatóság
munkáját és részvételét. Külön köszönet illeti a Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium vezetőségét, azon belül
is Dr. FOLCZ Tóbiás igazgató-helyettest, illetve a felkészítő tanárokat.
Reméljük, a kiadvány hasznos segítséget jelent az előadásokon elhangzottak felidézésében, valamint az érdeklődő olvasó
ismereteinek megszilárdításában és bővítésében.
Sopron, 2011. június 3.

Tisztelettel:
Prof. Dr. Lakatos Ferenc egyetemi tanár, dékánhelyettes
Polgár András adjunktus
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MATEMATIKA
A matematika alapjai középiskolásoknak
PROF. DR. HORVÁTH JENŐ
egyetemi tanár, professor emeritus
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Matematikai Intézet
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
e-mail: jhorvath@emk.nyme.hu
Az egyetemi matematika oktatás egyik problémája, hogy a hallgatók számfogalommal kapcsolatos ismeretei nagyon hiányosak. A másik probléma, hogy nem ismerik a pontos deﬁ níciókat és a bizonyítási módszereket. Különösen az indirekt
bizonyítást. A második témakör fontosságára egy-egy hamis bizonyítással lehet legjobban rámutatni.

SZÁMFOGALOM KIALAKÍTÁSA

1. Természetes, egész és racionális számok.
Az általános iskola első osztályában (van ahol az óvodában) a gyerekek elkezdtek számolni.
1, 2, 3, 4, … , n, …
Később ehhez hozzávették a 0-t. Így kapták 0, 1, 2, … , n, … számokat. Ezek a természetes számok. Jelölése: N. Tanulták az
összeadást, később második osztályban már a szorzást is. Azt tapasztalták, hogy két természetes szám összege és szorzata
is természetes szám. A kivonást azonban már nem tudták elvégezni, hiszen már nem természetes szám. Felső tagozatban
bevezették be a negatív egészeket, ezek 1, 2, 3, …, n, … . A pozitív és a negatív egészeket, valamint a 0-t együtt nevezték el az
egész számoknak.
0, ± 1, ± 2, ..., ± n,...
Jelölése Z. Nyilván N Z (A természetes számok halmaza valódi részhalmaza az egész számok halmazának.) Z-ben már
a kivonás is elvégezhető, de az osztás még nem. Pl.: 2:3 nem egész szám. Tovább bővítették a számhalmazt, bevezették a
racionális számokat és Q-val jelölték.
a
Legyen a, b Z és b
. Nyilván N Z Q. Az alakú számokat nevezték racionális számoknak. Q-ban már az osztás
b
is elvégezhető. Két racionális szám összege, különbsége, szorzata és hányadosa (feltéve, ha az osztó nem nulla) is racionális
szám. A törtszámokkal való műveleteket az általános iskola felső tagozatában, illetve a 8 osztályos gimnázium 1-4 osztályában tanítják.
A racionális számokon kívül más számok is vannak. Megmutatjuk, hogy pl.
nem racionális szám. A bizonyítást indirekt
úton végezzük, melyről a 3. fejezetben részletesen beszélünk. Feltesszük az ellentettjét és bizonyos átalakítások után olyan
állításhoz jutunk, ami nem igaz. Tegyük fel, hogy racionális, azaz felírható két egész szám hányadosaként.
a
b

ahol és a, b

Z és b

0

(1)

Feltehetjük azt is, hogy a és b legnagyobb közös osztója 1. (Jelölése: ). Ugyanis, ha nem 1, akkor egyszerűsítünk (a,b)-vel.
Emeljük négyzetre (1)-t és szorozzuk meg mindkét oldalt b2-tel.

3b 2

a2

A baloldal 3-al osztható, így a jobboldal is, azaz a=3k. Visszahelyettesítve 3b2=9k2 . Osztva 3-al b2=3k2 adódik.
A jobboldal is osztható 3-al, így a bal is, azaz b=3 . Látjuk, hogy a és b is osztható 3-mal, azaz a  .n.k.o nem 1. Bevezetőben
feltettük, hogy az (a,b = 1), ami jogos feltevés volt, most pedig látjuk, hogy a és b osztható 3-al. A kettő együtt nem lehet. Így
a
a feltevésünk rossz, tehát
, azaz a
nem racionális.
b
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2. Racionális számok – tizedes törtek
Térjünk vissza a racionális számokra, írjuk fel azokat tizedes tört alakjába. Lehetséges esetek:
a) Az osztás befejeződik, azaz véges tizedes törtet kapunk.
3
4

Pl.:

3
50

0,75;

0,06;

7
40

0,175.

b) Nem fejeződik be az osztás. Ebben az esetben bizonyos számú osztás után biztosan ismétlődik. Ha a-t osztom b-vel, a
maradék 1, 2, 3, …, b-1 lehet, azaz fellép ugyanaz az a maradék, elkezdődik az ismétlődés. Ez kezdődhet a tizedesvessző után,
ilyenkor tiszta szakaszos végtelen tizedes törtről beszélünk, de kezdődhet később is, ebben az esetben vegyes szakaszos
végtelen tizedes törtet kapunk.
Pl.: 1

0,142857142857..... 0,142857

7

3
11

0,272727

37
44

0,84090909... 0,8409

0, 27

Az első kettő végtelen tiszta szakaszos, a harmadik vegyes szakaszos tizedes tört. Bizonyítás nélkül megjegyezzük, hogy ha
a
az törtet átírjuk tizedes tört alakba ((a,b) = 1) és véges tizedes törtet kapunk, akkor b prímtényezős alakjában csak 2 és 5
b
szerepel. Tiszta szakaszos végtelen tizedes tört akkor keletkezik, ha b prímtényezős alakjában 2 és 5 nem szerepel. Vegyes
szakaszos akkor lesz, ha b prímtényezős alakjában 2 és 5 közül legalább egyik szerepel és még további számok (3, 5, 7, 11, …).
Beláttuk, hogy a racionális számok felírhatók véges vagy végtelen szakaszos tizedes tört alakjában.
Megmutatjuk, hogy minden véges vagy végtelen szakaszos tizedes tört felírható két egész szám hányadosaként. A bizonyítást konkrét számokra nézzük meg. Az általános bizonyítás ugyanúgy megy.
Véges tizedes tört:
0,365

365
1000

73
;
200

0,025

25
1000

1
40

Tiszta szakaszos végtelen tizedes tört:

x

1000x

0,365365365...

365,365365...

x

1000x

999x

365

999x

x

365
999

x

0,027027027...

27,027027...
27

27
999

1
37

Vegyes szakaszos végtelen tizedes törtek esetén először szorzással tiszta szakaszos végtelen tizedes törtet kapunk, majd az
előzőt alkalmazzuk.

x
100x
10000x

0,312727...
31,2727...
3127,2727...

9900x

3096

x

3096
9900

86
275

x

0,31270270...

100x

31,270270...

100000x

31270,270...

99900x

31239

x

31239
99900

1157
3700

A most bemutatott módszer alapján látjuk, hogy minden véges vagy végtelen szakaszos tizedes tört felírható két egész szám
hányadosaként, azaz racionális szám. Így a racionális számok és a véges vagy végtelen szakaszos tizedes törtek halmaza azonos.
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3. Valós számok
Az irracionális számok a végtelen nem szakaszos tizedes törtek.
0,10 100 1000 100001….
A nullák száma mindig eggyel nő.
0,2772 2773 2774…2779 27710 27711…
3,

2,

5,

3

2,

A racionális és az irracionális számok összességét valós számoknak nevezzük és R-el jelöljük.
Felvethető kérdésként, vajon a valós számok között a racionális vagy az irracionális számok vannak „többen”. Nyilván
mindkettőből végtelen sok van. A választ később adjuk meg.

4. Halmazok számossága
Két halmazt azonos számosságúnak mondunk, ha elemeik között kölcsönösen egyértelmű (egy-egy értelmű, bijektív) megfeleltetést létesíthetünk. Ebből már következik, hogy véges halmaz számossága az elemeinek száma. Probléma a
végtelen halmazokkal, így a számhalmazokkal van.
Tekintsük a természetes számok N halmazát. (0, 1, 2, 3, …, n, …).
Egy H végtelen halmazt megszámlálhatónak mondunk, ha H elemei között és a természetes számok vagy annak részhalmaza között kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés létesíthető. A nem negatív páros számok P halmaza megszámlálhatóan
végtelen számosságú.
N: 0, 1, 2, 3, 4, …, n,…
P: 0, 2, 4, 6, 8, …, 2n, …
Hasonlóan a páratlan számok, a 3-mal osztható számok, stb. megszámlálható halmazt alkotnak. A megszámlálhatóság tulajdonképpen azt jelenti, hogy a halmaz elemei sorba rendezhetők. (Ez többféleképpen is lehetséges.)
Az egész számok Z halmaza megszámlálható halmazt alkot. Ugyanis sorba rendezhetjük őket.
Z: 0,1, — 1,2, — 2,3 — 3, ..., n, — n, ...
A racionális számok Q halmaza megszámlálható halmazt alkot, azaz elemi sorba rendezhetők. Először megmutatjuk, hogy
a pozitív racionális számok Q+ halmaza megszámlálható halmazt alkot (elemei sorba rendezhetők), majd az egész számokhoz hasonlóan (egy pozitív, egy negatív) sorba rakjuk. Rendre felírjuk az 1, 2, 3, 4, … nevezőjű törteket, majd a nyíl irányá2 3
ba, sorba rendezhetjük azokat. Ha valamelyik szám szerepelt már (pl.: 1, 2 , 3 , …), akkor csak az elsőt hagyjuk meg a sorban.
A táblázatból és a nyilak irányából látszik, hogy minden pozitív racionális számot felsoroltunk.

A valós számok R halmaza nem megszámlálható, azaz elemei nem rakhatók sorba. A bizonyítást indirekt úton végezzük.
Tekintsük a intervallumba eső valós számok halmazát és tegyük fel, hogy sorba rendezhetők, azaz felsorolásban minden
közötti szám szerepel. Legyen ez a sor a következő: ( a ik-k számjegyeket jelölnek (0, 1, 2, …,9).)

a13
a 23

...
...

0, a 41

a32
a 42

a33
a 43

...
...

...

...

a1n ...
a 2 n ...
a3n ...
a 4 n ...

...

a12
a 22

...

0, a11
0, a 21
0, a31
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Megadunk egy olyan valós számot, amelyik a felsorolásban nem szerepel. Ez azt jelenti, hogy mégsem teljes a felsorolás,
hiszen kimaradtak számok.
Legyen b = 0,b1,b2,b3 ... bn K olyan szám, hogy b1,b2,b3 , ... , bn, K 9-től különböző számok és b1 ≠ a11, b2 ≠ a22, b3 ≠ a 33, ... , bn ann, ... , ez
a szám nincs a felsoroltak között. Mivel b1 ≠ a11, akkor nem lehet az első szám, b2 ≠ a2 , akkor nem lehet a második szám, stb.
Az előzőekből következik, hogy az irracionális számok is nem megszámlálható halmazt alkotnak. Ha megszámlálható halmazt alkotnának, akkor felváltva a racionális és irracionális számok halmazából vennénk számokat, így a valós számok
halmaza is megszámlálható lenne, amiről bebizonyítottuk, hogy nem az.

5. Racionális és irracionális számok
Mielőtt választ adnánk arra a kérdésre, hogy a racionális vagy az irracionális számok vannak-e „többen”, nézzünk egy feladatot. Megmutatjuk, hogy

1
2

1
4

1
...
8

1
2n

1

...

(2)

Vegyünk egy egység hosszúságú szakaszt. Mérjünk fel rendre

1

1

1 1
1
, , …, n hosszúságú szakaszokat.
2 4
2

1

1

1

1

Az egységnyi szakaszra -et mérve a maradék is , -et hozzámérve a maradék is , ennek fele az , a maradék is , … .
4
8
8
2
2 4
1
Látjuk, hogy az összeg mindig kisebb 1-nél, de azt tetszőlegesen meg is közelíthetjük, hiszen n a nullához tart. Legyen ε
2
tetszőleges kis szám.
(2) alapján

2

4

8

...

(4)

...

2n

Vegyük a racionális számok Q halmazát a számegyenesen, ezek megszámlálhatók, azaz sorba rakhatók. Az első racionális
számot lefedjük 2 hosszúságú szakasszal, a másodikat -el, a harmadikat -al, stb. Ezen szakaszhosszakat összeadjuk, az
4
8
összeg nem nagyobb ε-nál, azaz a számegyenesen a racionális számok halmaza összesen hosszúságú szakasszal lefedhető,
a maradék az irracionális számok halmaza. Azt mondjuk, hogy a racionális számok összessége a számegyenesen 0 mértékű
halmazt alkotnak. A valós számok számosságát kontinuum számosságnak nevezik.

6. Komplex számok
A másodfokú egyenlet megoldásánál azt mondtuk, hogy ha a diszkrimináns pozitív, akkor két különböző megoldás van, ha 0,
2
x 1
egyenletet.
akkor egy megoldás van és ha negatív, akkor nincs valós megoldás. Vegyük az x
Megoldás:

x1, 2

1

3

1

2

Legyen

i

3
2

1

1
2

3
2

(i ) 2

1

1

1.

Az a+bi alakú számokat komplex számoknak nevezzük, ahol a, b R i 2
. A komplex számokkal foglalkozik Tormási
László előadása és dolgozata. Talán az a legérdekesebb, hogy a komplex számok halmazában elvégezhető a gyökvonás tetszőleges pozitív egész kitevőre.
Pl.:
3 4i 1 2i
3 4i

1 2i

1 négy számot jelent, éspedig 1, i, -1, -i-t, n a bi n db különböző komplex számot jelöl. Értelmezhető komplex számok
halmazán a logaritmus is, az alapszám abszolút értéke nem lehet 1 és 0.
4
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Hamis bizonyítások
A matematika tanításának egyik nagy problémája, hogy a hallgatók sok esetben nincsenek tisztában az alapfogalmakkal,
mit szabad és mit nem szabad csinálni. A hibás bizonyítások arra jók, hogy megmutassák bármit nem szabad csinálni. Például 0-val nem lehet osztani, tagonként nem lehet gyököt vonni, a 0, trigonometriában abból, hogy pl. két szög szinusza
egyenlő, nem következik a szögek egyenlősége, stb.
Nézzünk néhány példát:

a2 a2

1.

a2 a2

(a a)(a a) a(a a)

/:(a-a)

2a

a

/:+3a

5a

4a

/:a

5

4

2 2

Hiba: , a—a=0 és 0-val nem lehet osztani.
2. A következőben nehezebb a hibát megtalálni.

Legyen

4a

6b

(14 10)a

(21 15)b

14a 10a

21b 15b

15b 10a

21b 14a

5(3b 2a)

7(3b 2a)

Átrendezve

/:(3b-2a)

7 , ami lehetetlen.

5

Hiba: 4a = 6b, ebből 2a = 3b. Átrendezve 3b-2a = 0.

3.

16 36

42

2 4

9
2

42

2 4

9
2

9
2

2

9
2

2

4

4

Gyököt vonva

25 45

25 2 5

25 2 5
9
2

5
9
2

Megint 0-val osztottunk.

5

9
2
9
2

9
2

/
9
2

2

2

2

9
2

2 2 4 5
Hiba: megfeledkeznek arról, hogy az a nem negatív szám, aminek a négyzete a. Azaz

( a b) 2

a b

( a b) 2

a b,
b a,

ha
ha

Visszatérve a feladatra, 4

a b
a b
9
2

5 . A hiba a gyökvonásnál van.
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4

4.

2

9
2

4

9
2

5

1
2

1
2

5.

Ȝg

Ez már igaz.

1
1
= Ȝg
2
2

2 Ȝg

1
1
> Ȝg
2
2

1
Ȝg
2

2

1
2

2

> Ȝg
>

1
<0
2

log 1
2

2log 1
2

log 1
2

1
3

1
3

2

9
2

Ȝg


Hiba:

9
2

5

1
2

1
2

2Ȝg

1
1
< Ȝg
2
2

log 1

1
3

2

1
1
> log 1
3
3
2
2

> log 1
2

1
3

1 1
>
9 3
1

A hiba nem ott van, mint az előző feladatban, hiszen log1
1 1
3
2
.
rúan monoton csökkenő, így
9

. A hiba az utolsó lépésben van, hiszen log1 x függvény szigo-

3

6. Az ábrán a b oldal meghosszabbítására felmértük a-t, az a oldalára pedig b.
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2

Felírjuk a szinusztételt az ABD és ABE háromszögekre

a b
c

ABD :

a b
c

ABE :

sin(

2

sin

)

2

sin(

2

)

sin

A két egyenlőségből kiolvasható, hogy

sin

sin

2

Ebb l

2

2
2

,
azaz minden háromszög egyenlő szárú. Ezt megismételve a másik két oldalra, azt kapjuk, hogy minden háromszög egyenlő
oldalú. A hiba ott van (szorítkozva a hegyes és tompa szögekre), hogy két szög szinusza nemcsak akkor egyenlő, ha a szögek
egyenlők, hanem akkor is, ha két szög összege 180°.

2

180

2

Itt ez utóbbi eset áll fenn.

Indirekt bizonyítások
A matematikában vannak deﬁníciók és ezek alapján tulajdonságokat bizonyítunk be.
A paralelogramma deﬁníciója szerint olyan négyszög, amelyben a két-két szemközti oldalpár párhuzamos.
Tulajdonságai: A szemközti oldalak egyenlők.
A szemközti szögei egyenlők.
A szomszédos szögek összege 180°.
Az átlók metszéspontjára szimmetrikus.
Ezek bizonyíthatók. A tulajdonságok bármelyikét használhatnánk deﬁ níciónak is és akkor egyszerűen bizonyítható lenne,
hogy a szemközti oldalpárok párhuzamosak. Ha egy négyszögről a fenti tulajdonságok bármelyikét be tudjuk bizonyítani,
akkor az a négyszög paralelogramma.
A bizonyítások sok esetben nem olyan egyszerűek. Gondoljunk annak bizonyítására, hogy
nem racionális szám. Nem
tudjuk azonban, hogyan lehetne bebizonyítani, hogy a
szám tizedes tört előállítása nem szakaszos tizedes tört. Vagy
azt, hogy a valós számok halmaza nem megszámlálható. Ilyenkor jól használható az indirekt bizonyítás. Feltesszük annak
az ellenkezőjét, amit bizonyítani akarunk és bizonyos jól ismert fogalmak, tulajdonságok felhasználásával nyilvánvalóan
hamis állításhoz jutunk, azaz rossz volt a feltételünk. Nézzünk néhány feladatot.
A Pitagorasz tétel azt mondja ki, hogy derékszögű háromszögben a két befogó
négyzetének összege egyenlő az átfogó négyzetével. Vajon igaz-e, hogy ha egy háromszögben két oldal négyzetének összege egyenlő a harmadik oldal négyzetével,
akkor a háromszög derékszögű. A válasz igen, de a direkt bizonyítás nehézkes.
Feltesszük, hogy a háromszög nem derékszögű, bár a 2 + b2 = c2. Legyen γ < 90°.
Tekintsük a a, b befogójú derékszögű háromszöget, ennek átfogója legyen c1. A direkt tételből tudjuk, hogy a 2+ b2 = c12. Ezt a feltételi egyenlettel összehasonlítva c
= c1 teljesül. A két háromszög ( ábra) oldalai megegyeznek, így a két háromszög
egybevágó, azaz a γ< 90° feltétel nem teljesülhet.
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Hasonlóan bizonyítható, hogy γ > 90° sem lehet. Feladatoknál gyakran azt látjuk be, hogy két oldal négyzetének összege
egyenlő az átfogó négyzetével ebből következik, hogy γ = 90°.
Nézzünk egy másik példát. Egy négyszöget húrnégyszögnek nevezünk, ha csúcsai egy körön vannak. Ha egy négyszög húrnégyszög, akkor a két szemközti szög összege 180°. A bizonyítás a mellékelt két ábrán látható. Kössük össze K-t a négyszög
csúcsaival, kapunk 4 egyenlő szárú háromszöget. Az egyenlő szögeket ugyanúgy jelöljük.
+

+

+

=

Tekintettel arra, hogy a négyszög szögeinek összege 360°, így
180 .

Lehet K a négyszög külső pontja, a bizonyítás a másik ábráról leolvasható.
Gyakran azt tudjuk bizonyítani, hogy egy négyszögben a két szemközti szög összege 180°. Ebből következik, hogy csúcsai
egy körön vannak. A válasz igen.
A bizonyítás indirekt. Tekintsük az ABC háromszög köré írt körét és tegyük fel, hogy D nincs a körön. Az ábra D a körön
kívüli pont. Hasonlóan bizonyítható, ha D belső pont. Tudjuk, hogy α+γ=β+δ=180°.

Az AD oldal D1 pontban metszi a kört. ABCD1 húrnégyszög,
így α+γ1=β+δ1=180°.
A két egyenlet egymásból kivonva
γ—γ1=δ—δ1
Átrendezve δ1=δ—(γ—γ1), ahol γ—γ1 > 0. Ebből δ1<δ adódik.
Ez az egyenlőtlenség nem teljesül, hiszen δ1 a D1CD háromszög külső szöge, ami egyenlő a két nem mellette lévő belső szög
összegével, azaz nagyobb a nem mellette lévő belső szög bármelyikénél.
Így D nem lehet külső pont. Hasonlóan bizonyítható, hogy a kör belső pontja sem lehet, azaz ABCD húrnégyszög.
Nézzünk egy példát. Legyen az ABC háromszög hegyesszögű, és magasságpontja M.
Tükrözzük M-t az AB oldalra, a tükörkép a köré írt körön van. Belátható, hogy az ACBM’
négyszög húrnégyszög. Az ábra alapján a magasságvonalak szöge 180°-γ , ez lesz tükrözés
után is. A két szemközti szög összege γ + 180° — γ = 180°.
Így az ACBM’ négyszög húrnégyszög, azaz M’ a körülírt körön van.
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NÖVÉNYEK
Leggyakrabban használt gyógynövényeink
ZAGYVAI GERGELY
tanársegéd
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Növénytani és Természetvédelmi Intézet
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
e-mail: zagyvai@emk.nyme.hu

Bevezetés
A növényekkel történő gyógyítás az emberiséggel egyidős, hagyományos orvoslási mód, melynek története a népi gyógyászat formájában korunkig nyomon követhető. Jelentősege a modern eljárásokhoz képest jelentősen visszaesett a 20. sz.
folyamán. Napjainkban az alternatív irányzatokhoz kapcsolódó tradicionális, természetes gyógyítási módszerek a betegségek kezelése terén is az érdeklődés középpontjába kerültek. Cikkünk BERNÁTH Jenő (2000) által szerkesztett „Gyógy- és
aromanövények” című összefoglaló munkára támaszkodva ismerteti leggyakrabban használt gyógynövényeink fontosabb
tulajdonságait.
Fekete bodza (Sambucus nigra)
A fekete bodza néhány méter magasságúra megnövő cserje, esetenként kisebb fa. Levelei keresztben átellenesek, páratlanul
szárnyaltak. Virágzata dús, lapos, illatos, fehér színű bogernyő. Termése fényes, fekete bengetermés (csonthéjas bogyótermés). Magyarországon mindenütt gyakorinak számít, bolygatott területeken, ültetvényszerű erdőkben különösen nagy tömegben fordul elő. Drogként virágát (Sambuci ﬂos), levelét (Sambuci folium), termését (Sambuci fructus) egyaránt felhasználják. A virág fő hatóanyagai a ﬂavonoidok, szaponinok, illóolajok, nyálkaanyagok. Levelében cseranyagok és sambunigrin
glikozid, termésében különböző szerves savak, cseranyagok, vitaminok halmozódnak fel. A fekete bodza virág drogja izzasztó, vizelethajtó, termése enyhe hashajtó hatású. A bodzavirág fontos része nyugtató teakeverékeknek. Lekvárját meghűléses panaszok esetén is használják. Kérgét a népi orvoslás féregűzőként alkalmazza.
Hársfajok (Tilia spp.)
A hazánkban honos, gyógyászati szempontból legfontosabb hársfajok közé a kislevelű hárs (Tilia coldata) és a nagylevelű
hárs (Tilia platyphyllos) tartozik. Nagytermetű, terebélyes koronájú lombhullató fák. Leveleik váltakozó állásúak, szíves
vagy ferde vállúak. Illatos virágaik lombfakadást követően nyílnak, a virágzat jellegzetessége a virágzati tengelyhez hozzánőtt hártyás murvalevél. Természetközeli erdőkben elegyfajként fordulnak elő, de régóta ültetik a hosszú életű, dekoratív
hársfákat településeken és utak mentén is. Flavonoidokat, illóolajokat, nyálkát, cserzőanyagokat tartalmazó drogja a szárított hársfavirág (Tilia ﬂos, Tilia inﬂorescentia), melyet a kereskedelemben kőhársként vagy orvosi hársként említenek.
Régóta népszerű a hársak teaként, teakeverékként való felhasználása, főként légúti megbetegedések, meghűléses tünetek
esetén. Teája megerősíti az immunrendszert, izzasztó, nyálkaoldó hatású.
Vérehulló fecskefű (Chelidonium majus)
A vérehulló fecskefű elágazó gyöktörzzsel rendelkező, lágyszárú, évelő növény. Felismerhető szárnyasan tagolt, csipkés leveléről, négy aranysárga szirmú virágáról, hosszúkás becőszerű terméséről és a szöveteiben tárolt narancssárga tejnedvről.
Gyomként viselkedő faj, kertekben, útszéleken, árokpartokon, akácosokban az ország egész területén előfordul. Előnybe részesíti a tápanyagban, nitrogénben gazdag élőhelyeket. Drogként gyűjtik föld feletti hajtását (Chelidonii herba) és gyökerét
(Chelidonii radix). Hatóanyagai közül kiemelkednek az alkaloidok, melyek közül több mint 20 félét mutattak ki a növényből. Fontos hatóanyagai a festékanyagok, gyanták és fehérjebontó enzimek. Erős hatású gyógynövény, melynek használata
csak orvos felügyeletével ajánlott. A vérehulló fecskefű baktériumölő, fájdalomcsillapító, tumorgátló hatással rendelkezik.
A népi orvoslás régóta használja szemölcsirtásra tejnedvét. Drogjait máj- és epebetegségek gyógyszereinek gyártása során
használják fel.
Közönséges orbáncfű (Hypericum perforatum)
A közönséges orbáncfű 50-100 cm magasra megnövő, évelő, lágyszárú faj. A növény hajtásának felső része dúsan elágazó,
levelei ülők, tojádadok. A lyukaslevelű orbáncfű elnevezést azokról a levelekben található, ellenfényben látszó pontokról
kapta, melyek áttetsző, illóolajok tárolására szolgáló váladéktartók. Virágaiban öt aranysárga szirom található, a porzók
szintén öt falkában (csoportban) helyezkednek el. A növény szövetei vöröses tejnedvet tartalmaznak. Sokféle élőhelyen
előforduló, szinte társulásközömbös, szárazságtűrő, zavarástűrő faj. Az orbáncfű drogja a növény virágzás idején gyűjtött,
felső 40 cm-es hajtásrésze (Hyperici herba), melynek hatóanyagai hipericinszármazékok, ﬂavonoidok, cseranyagok, illóNyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar І Science Learning Center – Junior College І Konferencia-kötet І

15

olajok. A közönséges orbáncfű jól használható depressziós tünetek, idegesség, klimaxos panaszok enyhítésére. A növény
olajos kivonata égési sérülések, nehezen gyógyuló sebek külső, gyomorfekély belső kezelésére alkalmas. Máj- és epebántalmak gyógyítására és kozmetikai készítmények összetevőjeként is használják.
Orvosi székfű (Matricaria recutita)
Az orvosi székfű vagy kamilla talán legnépszerűbb, legismertebb gyógynövényünk. Egyéves, levelei hosszúkás-lándzsásak, sallangosan szeldeltek, fonalasak. A fészkes virágzat alatti vacok a virágzás késői szakaszában üregessé válik. A virágzat csöves virágai sárgák, a nyelvesek fehérek. Legjellemzőbb élőhelyét az alföldi szikesek jelentik, de mezőgazdasági
területeken, belvizek helyén, sózott utak szélén is előfordul. Hatóanyagait a kamilla virágzata (Chamomillae anthodium)
tartalmazza, melyet kamillafésűvel gyűjtenek és szitálással és lepárlással is feldolgoznak. A hatóanyagok két fő csoportja
az illóolajok (kamazulén, bisaboloidok) és a nem illékony vegyületek (ﬂavonoidok, pektinszerű nyálkaanyagok). Az orvosi
székfű drogja számos teakeverék és tinktúra fontos komponense, görcsoldó, antiszeptikus, gyulladáscsökkentő hatással
rendelkezik. A kamilla gyógyhatása alkalmazható belső gyulladások, légúti megbetegedések, szembetegségek (kötőhártya
gyulladás), sebek kezelésére.
Gyepűrózsa (Rosa canina)
A gyepűrózsa 1-3 méter magasságúra növő, ívesen meghajló, tüskés ágakkal rendelkező cserje. Összetett levelei rendszerint
7 levélkéből állnak. Virágai fehérek vagy rózsaszínek melyekből jellegzetes áltermés, csipkebogyó alakul ki. Az ország egész
területén megtalálható, mezsgyéken, erdőszegélyekben, felhagyott területeken tömegesen előforduló cserje. A rózsák drogját (Cynosbati pseudofructus) az áltermések, csipkebogyók kettévágott aszmagoktól, szőröktől megtisztított húsa jelenti,
mely igen sok C-vitamint tartalmaz, de megtalálható benne a B1, B2, P vitaminok, karotinoidok és szerves savak is. A gyepűrózsa gyógyhatását elsősorban magas C-vitamin tartalmának köszönheti. Teát, szörpöt, bort, lekvárt egyaránt előállítanak
belőle, melyek egyaránt alkalmasak a test vitamintartalékainak pótlására.
Mezei kakukkfű (Thymus serpyllum)
A mezei kakukkfű évelő félcserje, szára földre terülő, töve elfásodik. Levelei kicsik, keresztben átellenesek. Bíbor rózsaszínű virágai álörvökben álló, összetett füzérvirágzatba tömörülnek. Igen jól tűri a szárazságot, melegigényes faj, mely jellemzően homokpusztákon, legelőkön, száraz lomberdők tisztásain és egyéb száraz gyepekben fordul elő. Drogként a növény el
nem fásodott, virágos hajtását gyűjtik (Serpylli herba). Előfordulási helyein messziről felismerhetjük a növény jellegzetes
illatáról. Illóolajai közül fontos összetevő a fertőtlenítő hatású timol. Tartalmaz továbbá cseranyagokat, ﬂavont és almasavas sókat. A mezei kakukkfű légúti megbetegedések orvoslására szolgáló teakeverékek fontos alkotóeleme, köhögéscsillapító, köptető, görcsoldó, légúti fertőtlenítő hatású. Forrázatát a reuma gyógyítására szolgáló fürdővízbe keverik. Illóolaját a
gasztronómia és a kozmetikai ipar is felhasználja.
Nagy csalán (Urtica dioica)
A nagy csalán évelő, lágyszárú, kétlaki faj. Négyélű szára nem ágazik el, levelei fűrészes szélűek, keresztben átellenesek. A
föld feletti hajtást serte- és csalánszőrök borítják. A álfüzér virágzatok a levelek hónaljában és a szár csúcsán helyezkednek
el, zöld színűek. Nitrogénjelző növény, mely bolygatott, tápanyag felhalmozódással érintett, zavart helyeken, vágásterületeken tömegesen képes elszaporodni. A csalán levele (Urticae folium), hajtása (Urticae herba), gyökere (Urticae radix)
egyaránt alkalmas drog előállítására. Fő hatóanyagai: kloroﬁ ll, karotinoidok, vitaminok, triterpének, kumarin, cseranyagok. Az előállított drogok vitamin és ásványianyag forrásként szolgálhatnak valamint antibiotikus hatásúak. A gyökér hatóanyagai csökkentik a koleszterinszintet és a prosztatabántalmakat. A nagy csalán vértisztító, vizelethajtó teakeverékek
összetevője. Friss hajtása a reuma kezelésére használható. Rendkívül sokoldalú növény, fogyasztható főzelékként, permetezőszerként szolgál a biokertészeknek, a kloroﬁ l gyártás alapanyaga, sőt még textília is készíthető belőle.

Összefoglalás
A bemutatott gyógynövények amellett, hogy a kereskedelemben könnyen hozzáférhetők, vadon is mindenki által gyűjthetők, viszonylag könnyen felismerhetők. Többségük a települések környékén, az antropogén eredetű élőhelyeken nagyobb
tömegben fordul elő, mint a háborítatlanabb, természetközeli vegetációban, így minden hétköznapi ember számára nyitott
a lehetőség, ha eddig nem tette, hogy ősi módszereket alkalmazva, a természettel nagyobb összhangban találjon gyógyírt
azokra az egészségügyi problémákra, melyek jelentős része éppen a természettel való kapcsolat lazulásának és a különböző
civilizációs hatásoknak köszönhető.

Felhasznált irodalom
BERNÁTH J. (szerk.) 2000: Gyógy- és aromanövények. Mezőgazda Kiadó. Budapest.
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Leggyakoribb ehető és mérgező gombáink
DR. CSISZÁR ÁGNES
egyetemi docens
Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Növénytani és Természetvédelmi Intézet
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky út 4.
e-mail: keresztlapu@emk.nyme.hu

Bevezetés
A Földön élő gombafajok száma meghaladja a százezret. A gombákat a többi élőlénytől elkülönítve ma három világba és
hét törzsbe soroljuk. Gyakorlati megközelítésben két csoportra bonthatjuk a gombákat: mikroszkopikus és makroszkopikus gombákra. Az első csoportban is számos, gazdasági, egészségügyi vagy táplálkozási szempontból fontos fajt találunk,
mint például a tölgyfajokat megbetegítő tölgy lisztharmatot, az antibiotikum termelő ecsetpenész fajokat vagy a kenyér- és
sörélesztő gombákat. Táplálkozási szempontból azonban különösen a nagygombák szerepe kiemelkedő, ezért az előadás
során részletesen a nagygombák csoportjával foglalkozunk. Az általános, bevezető rész a Mikológiai Közlemények 2000
évi különkiadása (SZÁNTÓ 2000), az egyes fajok ismertetése az „Ismerjük fel a gombákat!” című kiadvány alapján készült
(ALBERT – LOCSMÁNDI – VASAS 1995).
A gombák táplálkozási szempontból is nagy jelentőségűek, aminosav összetételük nagyon kedvező, víztartalmuk magas,
ugyanakkor kalóriatartalmuk alacsony, ezért diétás étkezésben is felhasználhatók. Jelentős mennyiségű szénhidrátot,
zsírokat, B-vitaminokat, valamint káliumot és foszfort tartalmaznak. A gombák alkalmazása a népgyógyászatban hosszú
múltra tekint vissza, egyes taplófajokat például már évszázadok óta használják sebkötözésre. A közismert penészgombákon
kívül vannak antibiotikum termelő nagygombák is: ilyenek a laskagombák, a szürke tölcsérgomba, a lepketapló, a bükkfatapló, a pisztricgomba vagy a káposztagomba. Az ázsiai eredetű, de hazánkban is termesztett shii-take csökkenti a vérnyomást, a vér koleszterin-, triglicerid- és foszfolipid szintjét, ezen kívül immunstimuláns, valamint gyomor-, végbél-, tüdőrák és leukémia gyógyítására is használják. A hazai erdőkben is előforduló pecsétviaszgomba koleszterinszint-csökkentő,
gyulladásgátló, vérnyomáscsökkentő és májvédő, újabban gyógyhatású kávékészítmények alapanyaga (JAKUCS 2000).
A következőkben élőhelyük szerint csoportosítva a leggyakoribb ehető és mérgező gombákkal ismerkedhetünk meg.
Nagy őzlábgomba – Macrolepiota procera
A kalap nagy, ﬁatalon dobverő alakú, később kiterül, de középen púpos marad, alapszíne fehéres, barna pikkelyekkel díszített. A lemezek fehérek, a tönk körül gyűrűben összenőnek. A tönk karcsú, hengeres, gumós, fehéres alapon barnán márványozott, a kalapból kifordítható. Vattás gallérja elmozdítható. A hús puha, a tönkben szívós. Májustól novemberig ligetes
erdőkben, erdőszéleken található, ehető, árusítható faj.
Gyilkos galóca – Amanita phalloides
A kalap 5-15 cm nagyságú, olajzöld - sárgás, selymes, fénylő, benőtten szálas. A lemezek szabadon, sűrűn állók, fehérek. A
tönk lefelé vastagodó, márványozott; fehér lelógó gallérja és nagy, tövén bő, elálló, fehér bocskora van. A hús fehér, édeskés illatú, burgonyára emlékeztető ízű. Júniustól novemberig főleg tölgy alatt növő gombafaj. Halálosan mérgező, a halálos kimenetelű mérgezések 90-95 %-át alkotja. A mérgezés lappangási ideje 6-24 óra, kezdetben gyomorpanaszok, hányás,
hasmenés, láz jelentkezik. Ezután következik be a májkárosodás, májmegnagyobbodás, sárgaság, gyomor- és bélvérzések,
vesekárosodás, öntudatzavar. A mérgezés terápiája során megpróbálják eltávolítani a toxint a béltraktusból és a vérből,
visszaállítják a szervezet víz- és elektrolit-háztartását valamint májvédőszereket, C-vitamint, antibiotikumokat adnak a
betegnek; végső esetben májátültetést alkalmaznak.
Légyölő galóca – Amanita muscaria
A 10-20 cm átmérőjű kalap domború, majd ellaposodik, piros vagy narancssárga, rajta fehér pettyek vannak. A lemezek
fehérek, sűrűn állnak, nem nőnek a tönkhöz. A fehér tönk gumós tövű, bocskora nincs, nagy, lelógó, cafrangos gallérja van,
tövét rücskös övek díszítik. Augusztustól novemberig erősen savanyú talajú lomb- és fenyőerdőkben nő. Rövid lappangási
idejű mérgezést okoz, ennek során alkoholfogyasztáshoz hasonló érzelmi állapot jön létre, amelyet a beteg káros utóhatás
nélkül kialszik.
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Citromgalóca – Amanita citrina
Kalapja 3-10 cm átmérőjű, ﬁatalon domború, majd ellaposodik; halvány citromsárgás, pettyekkel díszített. Lemezei sűrűn
és szabadon állók, fehérek, majd sárgásfehérek. Tönkje fehéres, gallérja lelógó, nagy, peremes gumója van. Húsa puha, vizenyős, retekszagú, rossz ízű. Augusztustól novemberig savanyú talajú lomb- és fenyőerdőben nő. Gyengén mérgező, hallucinogén hatású, fél órától 2 óráig tartó lappangási idő után testi (fejfájás, szédülés, öntudatzavar, zsibbadás, lassú pulzus, alacsony vérnyomás stb.) és pszichikai (boldogság, félelem, felszabadultság érzése, tér- és időérzékelési zavarok, depresszió,
dühroham) tünetek jelentkeznek. A mérgezések ritkán súlyosak, külön terápiát nem igényelnek.
Molyhos tinóru – Xerocomus subtomentosus
A kalap 5-10 cm átmérőjű, félgömb alakú, majd ellaposodó, barna, bársonyos. A csövek tágak, a tönkre lefutók, élénksárgák.
A tönk lefelé vékonyodó, gyakran görbe; sárgásbarna, felülete gyakran pontozott. Májustól októberig lomb- és fenyőerdőben
növő, gyakori, ehető, árusítható faj.
Boletus edulis – Ízletes vargánya
A kalap 5-15 cm átmérőjű, ellaposodik, barna, világosbarna, nemezes. A termőréteg csöves, fehér, majd zöldessárga. A tönk
vastag, a hengerestől a hasasig, fehéres, világosbarna, a felső részén sötétbarna hálózatos erezet található. A hús vastag,
fehér, nem színeződő, kellemes illatú, dió ízű. Júniustól októberig savanyú talajú lomb- és fenyőerdőkben nő. Ehető, árusítható, jól szárítható gomba, hasonlít hozzá a nemezes kalapú, végig hálózatos tönkű nyári vargánya (Boletus aestivalis).
Sárga rókagomba – Cantharellus cibarius
A kalap 3-10 cm átmérőjű, domború, majd ellaposodó, széle hullámossá válik, színe élénksárga vagy világossárga. A termőréteg a mélyen tönkre lefutó, ráncos sokszor villásan elágazó, világossárga. A tönk 3-8 cm hosszú, tömör, lefelé keskenyedő,
a kalapnál kissé világosabb színű. Húsa gyümölcsillatú, jóízű. Júniustól novemberig savanyú talajú lomb-és fenyőerdőkben
növő, ehető, árusítható faj.
Sötét trombitagomba – Craterellus cornucopioides
A termőtest 4-12 cm hosszú, trombita alakú, üreges, szürkésbarna, feketés, felülete ﬁ noman pelyhes, nemezes. A termőréteg sima, hamuszürke, a spóraportól kissé deres lehet. Húsa vékony, törékeny, szürkésfekete, szaga és íze frissen nem jellegzetes, szárítva fűszeres. Júliustól októberig savanyú talajú lomb- és fenyőerdőkben csoportosan nő. Ehető, árusítható,
szárítva kiváló fűszer.
Varashátú galambgomba - Russula virescens
Kalapja 5-15 cm átmérőjű; ﬁatalon egységesen zöldes, később táblaszerű mezőkre repedezik. Lemezei sűrűn állók, törékenyek; fehéresek. Tönkje 4-8 cm hosszú, hengeres, töve elkeskenyedő; tömör; fehéres, felülete kissé ráncos. Húsa pattanva
törik, fehéres színű, kellemes ízű. Júliustól októberig lomb- és fenyőerdőben nő. Ehető árusítható faj.
Ízletes rizike – Lactarius deliciosus
A kalap tölcséresedő, narancsvöröses, körkörösen sávozott, zöldesen foltosodik. A lemezek sűrűk, kissé lefutók, érintésre
lassan zöldesre színeződnek. A tönk hengeres, kalapszínű. A hús fehér, pattanva törik, narancsszínű tejnedvet ereszt, amely
megzöldül. Enyhe ízű, gyengén gyümölcsillatú. Júniustól novemberig, ﬁatal kéttűs fenyők alatt található, ehető, árusítható
gomba.
Szemcsésnyelű (fenyő)tinóru – Suillus granulatus
A kalap 3-10 cm átmérőjű, domború, majd ellaposodó. A kalapbőr barna, nyálkás, könnyen lehúzható. A csöves termőréteg
sárga, csapadékos időben tejszerű nedvet választhat ki. A tönk hengeres, sárgás, rajta megbarnuló szemcsék vannak. Májustól novemberig kéttűs fenyők alatt növő, gyakori faj. Ehető, árusítható.
Mezei csiperke – Agaricus campester
A kalap 3-10 cm átmérőjű, kezdetben domború, majd ellaposodik, okkeres, fehéres, sima, esetleg selymes-szálas. A lemezek
sűrűn állnak, élénk rózsaszínek, majd sötétbarnák. A tönk hengeres, lefelé keskenyedő, fehéres, a gallér múlékony, lelógó. A
hús vágva gyengén vörösödhet. Májustól novemberig füves helyeken előforduló, gyakori faj. Ehető, árusítható.
Szürke pöfeteg – Bovista plumbea
1-3 cm átmérőjű, gömbölyded, külső burka fehér színű, sima, kis darabokban leválik, a belső burok vékony, fehéres majd
ólomszürke. A termőrész a termőtest egészét kitölti, éréskor a termőtest csúcsán, a belső burkon nyílás keletkezik, melyen
át a spórák távoznak. A hús kezdetben rugalmas, fehér, majd sárgás vizenyős, végül elporlik, íze, szaga nem jellegzetes. Áp-
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rilistól novemberig füves helyen, réten, legelőn, megjelenő faj. Fiatalon ehető.
Mezei szegfűgomba – Marasmius oreades
Kalapja 2-7 cm átmérőjű, eleinte domború, később ellaposodik, de közepe púpos marad. A kalap színe halványokkeres, zsemleszínű. A lemezek ritkán állók, vastagok, különböző hosszúságúak, krémszínűek. A tönk vékony, hengeres, szívós rostos.
Húsa kellemes, fűszeres szagú és ízű. Áprilistól decemberig füves helyeken, legelőkön, gyakori. Kalapja ehető, árusítható.

Következtések, összefoglalás
Az ismertetett gombák a Soproni-hegyvidéken gyakran előforduló, morfológiai bélyegek alapján jól elkülöníthető fajok. A
gombák gyűjtése során a mérgezések elkerülése végett, valamint a természet védelme érdekében fontos néhány szabály betartása.
• Csak a saját szükségletünknek megfelelő mennyiséget gyűjtsünk! A ritka, védett fajokat ne gyűjtsük!
• Ismeretlen gombákat határozásra 2-3 példányban gyűjtsünk! Óvatosan húzzuk ki a talajból, ne tisztítsuk meg és jegyezzük fel a lelőhely jellemzőit! Ezeket a gombákat a többitől elkülönítve tároljuk!
• A gombákat gombaszakértővel ellenőriztessük, anélkül ne fogyasszuk el a gombát!

Felhasznált irodalom
ALBERT L. – LOCSMÁNDI CS. – VASAS G. (1995): Ismerjük fel a gombákat! GABO Kiadó.
JAKUCS E. (2000): Általános mikológiai ismeretek. – In.: SZÁNTÓ M. (szerk.): Mikológiai Közlemények. Clusiana. A Magyar Mikológiai Társaság Kiadványa, Különkiadás.
SZÁNTÓ M. (szerk.) (2000): Mikológiai Közlemények. Clusiana. A Magyar Mikológiai Társaság Kiadványa, Különkiadás.
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A fa szerepe a mitológiában, kelta fanaptár
DR. CSISZÁR ÁGNES
egyetemi docens
Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Növénytani és Természetvédelmi Intézet
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky út 4.
e-mail: keresztlapu@emk.nyme.hu

Bevezetés
A bemutatásra kerülő fanapárt és faábécét Robert GRAVES (1966) rekonstruálta antik, középkori, valamint reneszánsz
források alapján, brit hiedelmek és szokások felhasználásával. A fanaptár és faábécé alapját egy 13 mássalhangzóból és 5
magánhangzóból álló óír kelta faábécé képezi, amelynek betűit jellegzetes európai fákról nevezték el. A 13 mássalhangzó
az év 13 28 napos hónapját jelképezi, az 5 mássalhangzó pedig a napév fordulópontjait. Az előadás keretén belül, terjedelmi
okokból a 13 mássalhangzóval jelölt hónaphoz fűződő szokások és hiedelmek bemutatására nyílt lehetőség.
Az előadás JANKOVICS Marcell (1991) „A fa mitológiája” című munkája alapján készült a „Fanaptár és faábácé” című fejezet felhasználásával.
B mint beth, azaz nyír december 24 – január 20.
A közönséges vagy bibircses nyír euroszibériai elterjedésű, nálunk is honos fafaj, nevét számos településünk, földrajzi nevünk őrzi: Nyírség, Nyírbátor, Nyíregyháza, stb. A fa kérgét régóta használják edény, ruha készítésére vagy csónak borítására; nedvét frissen vagy erjesztve fogyasztották, balzsamával és levelével gyógyítottak. A nyírfa az újrakezdés jelképe és
az újévi megtisztulás eszköze. Európában a gonoszt nyírfa seprűvel űzték ki a megszállottakból, Nyugat-Európában nyírfa
seprűvel űzték ki az óév szellemét, amelyet a néphit szerint az ökörszem jelképezett. Hasonló hiedelemre vezethető vissza
az aprószentek-napi vesszőzés is, amelynek célja, hogy megtisztítsa az embert a benne felgyülemlett rossztól. A szibériai
sámán is rituális fürdője során nyírfaágakkal csapkodja magát, sőt az égbe vezető létra is nyírfából készült.
L mint luis, azaz berkenye január 21 – február 17.
A berkenye nemzetség több faja is honos Európában, a berkenyéket, különösen a házi berkenyét főleg termése és a belőle
főzött pálinkája miatt kedvelték. A berkenye kifejezés hazai településnévben is megjelenik, a Nógrád megyei Berkenye település esetén. A keltáknál a madárberkenye a szellemidézésben és a madárjóslásban töltött be fontos szerepet: a berkenyefa
terméseiből táplálkozó, a fa körül repdeső madarak röptéből jósoltak. A brit szigeteken berkenyeágakból boszorkányseprűt
készítettek, és azt tartották, hogy a berkenyéből faragott kereszt: véd a villámtól és a rontástól. A néphit szerint a berkenyeág fejőedényre kötve megakadályozza a tej savanyodását, malacok nyakára téve gyorsabb növekedést okoz. A berkenye
termését vemhes állatoknak adták a zavartalan ellés érdekében.
N mint nion, azaz kőris február 18 – március 17.
A kőris magyar neve ótörök eredetű, hazánkban több kőris faj is honos, melyeket elsősorban fájukért becsültek. Írországban kőrisfából ostornyelet, evezőket, hajók vázát faragtak. A görög mitológiában a tengeristen, Poszeidón szent fája a kőris.
A skandináv mitológiában különösen fontos szerepet tölt be a kőrisfa: Ódin isten jelképe, akinek kőrisfa dárdája van; sőt
Yggdrászil, a világokat összekötő világfa is kőrisfa. A mitológia szerint Ódin és testvérei az első férﬁt kőrisfából, az első
asszonyt szilfából teremtették. A kőrisnek varázserőt is tulajdonítottak, angolkórt, sérvet, törést gyógyított, a beteget egy
kőrisfa hasadékén kellett átemelni napfelkelte előtt, majd a hasadékot agyaggal betapasztani. Ha a fa hasadéka „összenőtt”,
a fa meggyógyult, akkor a beteg is kigyógyult betegségéből.
F mint fearn, azaz éger március 18 – április 14.
A mézgás éger hazánkban is honos fafaj, több magyar földrajzi név is őrzi nevét: Eger, Zalaegerszeg, Egregy. Az éger fája
rendkívül tartós, vízzel szemben ellenálló, ezért régóta használják cölöpházak, hidak, gátak építésére. A kelta mitológiában Bran személyesítette meg az égert: Bran keresztül feküdt a folyón, hogy seregei átkelhessenek rajta. Az éger a görög
mitológiában is megjelenik, az Odüsszeiában Kalüpszó nimfa halálszigetének temetői fái között szerepel, mint a halál és
a feltámadás szimbóluma. Rómában az égerfa hónap első napján megkötözött kezű és lábú szalmabábokat helyeztek el egy
szentélybe, majd dobtak a Tiberisbe áldozatul Szaturnusznak.
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S mint saille, azaz fűz április 15 – május 12.
A fűz magyar neve ﬁnnugor eredetű, a „fűz” igéből származik, magyar települések nevében is megjelenik: Balatonfűzfő,
Füzesabony, Rábafüzes. A fűzfa hajtását fonásra, kosárkészítésre használták, emellett gyógynövényként is hasznos: hatóanyaga láz- és fájdalomcsillapító. Fűzfából fonták a kiszebábút, amit a palócok virágvasárnap a vízbe hajítottak vagy elégettek. A görög-római mitológiában a fűz a halál és holdistennők szent fája, Európában a boszorkányok és tündérek fájaként
tartották számon. A fűzfa hónapjára nagy boszorkányünnepek estek: a Walpurgis éjen tartották az éves boszorkánygyűlést.
Április 24-én, Szent György napján a néphit szerint a földbe rejtett kincs minden hetedik évben lángot vet. Európában a
szomorúfűz a boldogtalan szerelem és a gyász jelképe.
H mint uath, azaz galagonya május 13 – június 9.
A galagonyák elsősorban gyógynövényként voltak fontosak a nép számára, a virágos hajtásvéget a hivatalos orvoslás is
használja gyenge szívműködés javítására, serkentésére. A galagonyahónap tabukkal terhes időszakba esik, úgy tartották,
hogy ebben a hónapban nem árt aszkézist fogadni. A hónap első felében az önmegtartoztatás jelképe volt a galagonya, a hónap második felében azonban ez a tilalom megszűnt, a rómaiak például Flora istennőnek szentelt Floráliákon díszítésként
használták a virágos galagonyaágat. Fehér virága miatt a galagonya a tisztaság, szüzesség jelképe is, az Ókorban galagonyaágat égettek házasságkötéskor, a keresztény kultúrkörben pedig Máriát jelképezi.
D mint duir, azaz tölgy június 10 – július 7.
A tölgy az erdők királya, az évben is a tölgyhónap felezi az évet: ennek megfelelően a mitológiában is gyakran a főistenek
jelképe: a görög mitológiában Zeuszé, a skandináv mitológiában Thor isten fája. A tölgyek gazdaságilag is nagy jelentőségűek: faanyag, cserzőanyagot, állati takarmányt szolgáltatnak. A tölgyek nevét számos hazai település, földrajzi név őrzi:
Ágcsernyő, Bakonycsernye, Cserehát, Makkoshetye, Tölgyesi-szoros. A tölgy virágzását régen Angliában megünnepelték,
II. Károly trónörököst Lord Protector katonái elől menekülve egy virágzó tölgy rejtette el. Észak-Európában a Szent Iván éji
máglyát tölgyből rakták, ez a nyári napfordulókor meghaló, majd feltámadó istent jelképezte.
T mint tinne, azaz magyal július 8 – augusztus 4.
A magyal terméses ága az angolszász világ jellegzetes karácsonyi dísze, hazánkban dísznövényként találkozhatunk vele.
Az örökzöld magyal a természet örök megújulásának jelképe. Az örökzöld növény a keresztény kultúrkörben Jézus újjászületését és halhatatlanságát is jelképezi, ugyanakkor Krisztus szenvedéseinek szimbóluma is, mivel a magyalt jelölő „T”
betű a kereszthez hasonló. A Római Birodalomban a télközépi Saturnáliákon és újévkor használtak magyaldíszt, ahol a zöld
lombokba öltöztetett magyaljogarú Rex Saturnalia kivégzését játszották el, egy botra tűzött maszk lecsapásával.
C mint coll, azaz mogyoró augusztus 5 – szeptember 1.
A mogyoró termését csemegeként, vesszőjét pálcaként régóta használták, mogyoróhéjat már a kő- és bronzkori települések
is találtak. A villás mogyoróvesszőnek varázserőt tulajdonítottak, rejtett víz, illetve kincs megtalálására vélték alkalmasnak. A göcseji néphit szerint, ha békát kígyótól mogyoróvesszővel szétválasztunk, utána párokat is szétválaszthatunk vele.
A mogyoró bölcsesség jelkép is a dióval együtt, erre utalnak az alábbi kifejezések, illetve mondások: „dióhéjban összefoglalja”, „kemény dió”, „Nincs annyi esze, amennyi egy dióhéjba belefér”. A mogyorópálca a fenyítés eszköze is, ugyanakkor a
germán néphit szerint a mogyorópálca nyílvessző, tűz, vihar ellen véd, foglyok kiszabadítására alkalmas.
M mint muin, azaz szőlő szeptember 2 – 29.
A szőlő a búza mellett évezredek óta a legfontosabb növényi jelkép, a „vitis” szőlő kifejezés az ”vita” élet szóval rokon. A sumer írás az élet szót szőlőlevél alakú írásjellel jelöli. A magyar szőlő szó török eredetű, bogyós gyümölcsöt jelent, hazánkban
többek közt a Cserkeszőlő, Mátraszőlős, Vértesszőlős településnevek őrzik a növényfaj nevét. Egyiptomban a szőlő Ozirisz
isten, a görög-római világban Dionüszosz-Bacchus jelképe. A zsidók ősszel kezdik az újévet, amely a betakarítás és szüret
ideje is egyben. A keresztény szimbolikában Jézus az „igazi szőlőtő” a bor pedig „Jézus vére”.
G mint gort, azaz borostyán szeptember 30 – október 27.
A borostyán a szőlő örökzöld párja, örökzöld növényként az örök élet is jelképezi. A magyar borostyán szó szláv eredetű, a
repkény kifejezést később Kazinczy adta neki. A borostyán leveleiben régen faszellemek kezeit vélték felfedezni. A fát szorosan átölelő borostyán a szerelem jelképévé is vált, a ragaszkodást fejezi ki. A rómaiak a borostyánt díszítésként és ajzószerként használták a Bacchanáliákon. A régi Angliában az aratás végeztével gabonaszálakból font, borostyánnal díszített
repkénylányt készítettek, amely megölt gabonaszellemet jelképezte.
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P mint peith vagy ng mint ngetal, azaz kányabangita, ill. nád október 28 – november 24.
A kányabangita a faábécé új betűje, korábban a hónap jelölő nád helyére került. A nád magyar neve ismeretlen, magyar eredetű, nagy gazdasági haszna miatt fontos szerepet töltött be a nép életében; nevét számos település őrzi: Borsodnádasd,
Magyarnádalja, Nádudvar, Nádasdladány, Nádújfalu. Nádból készült az egyiptomi fáraó jogara, ez jelképezte királyságát,
ezáltal Egyiptom jelképévé is vált. A nádból különböző hangszereket, többek között nádsípot, pánsípot is készítettek. A szerelmi költészetben a nád a hűtlen kedvest jelképezi.
R mint ruis, azaz bodza, november 25 – december 22.
A bodza rendkívül sokoldalúan hasznosítható: virágát, termését, levelét, kérgét, fáját, hajtásának belét is felhasználják táplálékként, illetve gyógyszerként. A régi Magyarországon a bodza pünkösd kedvelt zöld ága. A magyar néphit szerint a sertéseket elkerüli a vész, ha az ólba bodzaágat szórnak. A hiedelem szerint a bodza hideglelés, betegségek ellen jó: a betegséget
az ágak üregeibe kell suttogni, illetve hajat, körmöt, fogat, vart kell a bodza alá ásni és azt mondani: „jó napot bodzafa, vendéget hoztam, harmadnapos hideglelést”, aztán meg kell rázni a bodzát mondván: „akkor leljen ki a hideg amikor másszor
meglátlak.”

Következtések, összefoglalás
A fanaptárban szereplő fa- és cserjefajok sok-sok szállal kötődnek a nép világához, a fák nemcsak faanyagot, táplálékot vagy
gyógyszert jelentettek az emberek számára, de az időmérés eszközeivé is váltak. Egy-egy fafaj lombosodása, virágzása, termésérlelése egy-egy jellegzetes időszak kezdetét jelentette a nép számára, a fák évenként megújulása az örök körforgást, az
örökzöld növények az örök életet, a halhatatlanságot szimbolizálták.

Felhasznált irodalom
JANKOVICS M. (1991): A fa mitológiája. – Csokonai Kiadó Vállalat, Debrecen.
GRAVES, R. (1966): The White Goddess. – Farrar, Straus and Giroux, New York.
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GERINCES ÁLLATOK
Bioakusztikai kutatások az ornitológiában
DR. WINKLER DÁNIEL
egyetemi docens
Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky út 4.
e-mail: dwinkler@emk.nyme.hu
A bioakusztika az állathangokkal kapcsolatos biológiai és ﬁzikai kérdéseket vizsgálja, az ornitológia, de talán az egész zoológia egyik legérdekesebb, izgalmas területe. Külön érdekesség, hogy a magyar ornitológia nagy alakja, Herman Ottó is
foglalkozott e témával a szöcskék és a sáskák hangadása kapcsán.
A madarak vokalizációja két eltérő funkciójú, különböző szerkezetű hangadásra bontható. A kiáltás rövid, általában hasonló, ismétlődő elemekből tevődik össze és elsősorban vészjelzésekre, illetve kapcsolattartásra szolgál. Ezzel szemben a madáréneket hosszabb, komplexebb strófák építik fel, melyek többnyire szabálytalanul követik egymást és gyakran frekvenciájuk és amplitúdójuk is változó. Elsődleges szerepe az udvarlásban és a párválasztásban van, de kiemelkedő fontosságú a
territóriumok kijelölésében és védelmében is.
Az énekesmadarak számos nagy zeneszerzőt is megihlettek. Antonio Vivaldi „Il giardinello” c. fuvola concertóját a tengelic
(Carduelis carduelis) éneke inspirálta. Beethoven Sors Szimfóniájának fő ihletője a citromsármány (Emberiza citrinella)
volt (1. ábra). Bartók Béla a 3. zongora concertójának megírásakor már Amerikában, Észak-Karolinában élt, a mű középső
tételét egy ott élő madár, a Pipilo erythrophthalmus inspirálta.

1. ábra. Citromsármány (Foto: Winkler D.)

Hazánkban a madarak bioakusztikai vizsgálatával, a madárhangok spektrográﬁai megjelenítésével és elemzésével Szőke
(1972) foglalkozott. A technikai fejlődés azóta lehetővé tette a hangtani jellemzők, terjedési sajátosságok pontosabb vizsgálatát és kiértékelését.
A bioakusztikai vizsgálatok egyik izgalmas területe az egyedi elkülönítés lehetősége. Kevesen tudják, de madarak esetében is igaz, hogy adott faj egyedeinek hangja különbségeket mutat. Egyre több kutatás, tanulmány foglalkozik madárfajok
egyedeinek hang alapján történő azonosításával, a különbségek számszerűsítésével, statisztikai értékelésével. Apácalúd
(Branta leucopsis) esetében maga a hívóhang átlagos frekvenciája elegendő volt az egyedek elkülönítéséhez (Hausberger et
al. 1994). Lessells et al. (1995) gyurgyalagok (Merops apiaster) hangját elemezte keresztkorreláció alkalmazásával egyedi különbségek kimutatására. Galeotti és Pavan (1991) macskabagoly (Strix aluco), May (1994) haris (Crex crex) egyedek
hangjának különbözőségét igazolta hangﬁzikai változók elemzésével.
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2. ábra. Lappantyú (Foto: Winkler D.)

A Soproni-hegységben Winkler (2008) hazánk egyik legérdekesebb, rejtett életmódot élő, éjszaka aktív madarát, a lappantyút (Caprimulgus europaeus) (2. ábra) vizsgálta Rebbek et al. (2001) módszerével.
A hangfelvételeket speciális, parabola-antennához rögzített mikrofonnal célszerű készíteni (3. ábra), amely a hangforrás
felé irányítva a háttérzajok kiszűrése mellett kellőképpen erős jelet továbbít a hangrögzítő eszköz felé.

3. ábra: Természetvédelmi mérnökhallgató hangfelvétel készítése közben (Fotó: Winkler D.)
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A lappantyú hangja, pirregése tulajdonképpen diszkrét impulzusok sorozata, melyben jól hallhatóan egy magasabb frekvenciájú hosszabb, és egy alacsonyabb frekvenciájú rövidebb szólam váltakozik (4. ábra).
A territóriumtartó hímek hang alapján történő egyedi elkülönítéséhez a két szólam átlagos hosszát, valamint az ábrán kis
„tüskék”-ként jelentkező impulzusok időegységre eső számát kell meghatározni, ami megfelelő audio szoftverek segítségével történhet. Ezt követően statisztikai módszerekkel (diszkriminancia-analízis) elemeztük az adatokat, amelynek eredményét az 5. ábra szemlélteti.

4. ábra. A lappantyú pirregésének hanghullám képe

5. ábra. Diszkriminancia-analízis
eredménye

A diszkriminancia-analízis az elemzett hangmintákat 9 jól elkülöníthető diszkrét csoportba sorolta, mindegyik csoport
egy-egy lappantyú hím egyedet illetve territóriumot képvisel. A módszer egyik érdekes alkalmazási lehetősége, hogy meg
tudjuk állapítani, vajon visszatérnek-e ugyanazok az egyedek az adott költőterületre fészkelni? A soproni-hegységi állomány esetében ezt többször sikerült bizonyítani is. Ilyenkor az újonnan felvett hangmintákat is bevonjuk az elemzésekbe,
ezáltal az új egyedek éppúgy kiszűrhetők, mint a visszatérő hím madarak.
Összegzésképpen megállapítható, hogy a modern bioakusztikus módszerek kiválóan alkalmasak a faj monitorozására. A
territóriumra, fészkelési helyre vonatkozó információk mellett az életkorra is adatokat szolgáltathat az eljárás, ilyen vonatkozásokban helyettesítheti a költséges rádiótelemetriás vizsgálatokat. Nem utolsó szempont az sem, hogy az ilyen jellegű
vizsgálatok a madarak zavarása nélkül is megvalósíthatók.

Felhasznált irodalom
GALEOTTI, P. & PAVAN, G. (1991): Individual recognition of male Tawny Owls (Strix aluco) using spectograms of their territorial calls. Ethology
Ecology and Evolution 3: 113–126.
HAUSBERGER, M., RICHARD, J. P., BLACK, J. M. & QURIS, R. (1994): A quantitative analysis of individuality in Barnacle Goose loud calls.
Bioacoustics 5: 247–260.
LESSELLS, C. M., ROWE, C. L. & MCGREGOR, P. K. (1995): Individual and sex-differences in the provisioning calls of European Beeeaters.
Animal Behaviour 49: 244–247.
MAY, L. (1994): Individually distinctive Corncrake (Crex crex) calls: A pilot study. Bioacoustics 9: 25–32.
REBBECK, M., CORRICK, R., EAGLESTONE, B. & STAINTON, C. (2001): Recognition of individual European Nightjars Caprimulgus europaeus
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Videokamerás megﬁgyelési módszerek Vetési varjú költésbiológiájának vizsgálata
DR. WINKLER DÁNIEL
egyetemi docens
Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky út 4.
e-mail: dwinkler@emk.nyme.hu
A fészekben zajló események megﬁgyelése és feljegyzése régóta izgalmas feladata a madarászoknak, viselkedés-kutatóknak. Napjainkban, a modern technikának köszönhetően, világszerte egyre népszerűbbek az interneten, webkamerák optikáján keresztül történő megﬁgyelések, de ezek tudományos jelentősége kicsi. A kamerás vizsgálatok magában rejtik annak
a lehetőséget, hogy olyan helyen végezzünk adatgyűjtéseket, ahol a közvetlen megﬁgyelés nem lehetséges, illetve lehetővé
tesznek olyan részletekbe menő elemzéseket, amelyek szabad területen, csupán vizuális megﬁgyelés által nem végezhetők
el a megﬁgyelés hosszabb periódusa miatt, illetve a madár zavarása nélkül. A naponta rögzített adatok hasznos információt
szolgáltatnak a madárfajok fészkelési szokásairól, alapját képezik az adott évi költési eredmények megállapításának, s egyúttal a szerzett információk segítségünkre lehetnek védelmükben.
A videokamerás megﬁgyelés nem új keletű az ornitológiában, már az 1970-es években is történtek ilyen jellegű vizsgálatok.
Az akkor még merőben újszerűnek számító módszerrel vizsgálta Pulliainen (1974) egy gatyás ölyv pár (Buteo lagopus) költését. Grønnesby & Nygård (2000) héja (Accipiter gentilis), Booms & Fuller (2003) pedig északi sólyom (Falco rusticolus)
párok fészkét kamerázták be. Hazánkban gyöngybagoly (Tyto alba) költési sikerének veszélyeztető tényezőit Inkeller et al.
(2006) vizsgálták éjszakai infrakamerás videó-monitoring alapján. Kalocsa & Tamás (2006) egy fekete gólya pár (Ciconia
nigra) fészkénél végeztek webkamerás megﬁgyeléseket. További hasonló jellegű videokamerás megﬁgyelések és vizsgálatok folytak még hazánkban fehér gólya (Ciconia ciconia), kerecsensólyom (Falco cherrug) és még néhány további faj fészkénél is, azonban sok esetben a felvételeket nem rögzítették (webkamerás módszer szemléltetés céljából) illetve a már rögzített, a legtöbb esetben analóg videofelvételeknek nem történt meg a feldolgozása és kiértékelése.
Vetési varjú (Corvus frugilegus) esetében videokamerás vizsgálatok fészeknél még nem történtek. A Nyugat-magyarországi Egyetem Botanikus Kertjének 8-as számú parcellájában (1. ábra) platánfákon található vetési varjú telep épületekhez
való közelsége adta az ötletet egy videokamerás megﬁgyelés elindítására. A kamerákat megközelítőleg 30 m magasságban,
a fészkek felett kb. 70 cm távolságban helyeztük el (1. ábra). Az általunk használt, infra rendszerrel ellátott kültéri kamerához (amelyet műanyag burokkal láttunk el a csapadék elleni védelem érdekében) a Geovision GV-250 biztonsági megﬁgyelő
rendszert alkalmaztuk. A rendszer alapvetően két, különálló részből áll, a helyi videó-megﬁgyelésből, illetve a távoli hozzáférés (számítógép) rendszeréréből.

1. ábra. Kamera a vetési varjú fészeknél
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A fészeképítésnél, tatarozásnál (2. ábra) több érdekességet is sikerült megﬁgyelnünk. Ilyen esemény volt a fészekanyaglopás is. Míg a pár nem tartózkodott a fészken, a szomszédos fészkek lakói az egész inkubációs periódus alatt mintegy 30
esetben kíséreltek meg lopást, több-kevesebb sikerrel. Nagy valószínűséggel kijelenthető, hogy az általunk megﬁgyelt fészek lakói is több esetben folyamodtak fészekanyag-lopáshoz, mivel a hím többször feltűnően sok fészekanyaggal tért vissza
nagyon rövid távollét után.
Egy rendhagyó fészeképítési módot is rögzített a kamera, amelyre sem a hazai, sem a nemzetközi szakirodalomban nem találtunk utalást. Egy erős lehűlést követő szeles időjárás hatására a varjak a szarkák fészeképítési technikájához hasonlóan
gallytetőt emeltek a fészekcsésze fölé (3. ábra).

2. és 3. ábra. Vetési varjú rendhagyó fészeképítése

A tojások lerakását követően a hím hordta a táplálékot a tojónak (összesen 408 alkalommal ﬁgyeltük meg a tojó etetését).
Kizárólag a tojó ült a tojásokon, közel 443 órát fordított kotlásra a madár (ami a teljes inkubációs periódus mintegy 86%a). Az átlagos napi kotlási idő közel 21 óra volt. Az inkubáció során az embrió fejlődése szempontjából fontos szerepe van
a tojások rendszeres forgatásának is. A tojásforgatások intenzitása a ﬁókák kelésének közeledtével fokozatos növekedést
mutatott (4. ábra).

4. ábra. A tojásforgatások napi összidőtartamának és számának alakulása
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A ﬁókák 17-19 nap elteltével keltek ki. Mind a tojó, mind pedig a hím részt vett a ﬁókák gondozásában és táplálásában (5.
ábra). A ﬁókanevelés kezdeti időszakában inkább a hím táplálékhordása volt a meghatározó, a ﬁókák erőteljesebb fejlődésnek indulásával azonban a tojó is egyre gyakrabban hagyta el a fészket s vett részt mind intenzívebben a táplálékhordásban.
A szülők összesen 1052 alkalommal hoztak táplálékot a ﬁókanevelési időszakban. A ﬁókák 31-33 fészekben töltött nap után
repültek ki.

5. ábra. Fiókák etetése

Felhasznált irodalom
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A hazai kisemlős-kutatás jelentőségének és gyakorlati alkalmazásának bemutatása a Kis-Balaton refúgiális mocsaras élőhelyein és egy
Dráva holtágon végzett vizsgálaton keresztül
DREMMEL LÁSZLÓ
kutató
Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky út 4.
e-mail: ldremmel@gmail.com
Az emberi behatások és a klimatikus viszonyok megváltozásának következtében Magyarországon is probléma a természetes és a természetközeli vizes élőhelyek eltűnése, átalakulása. E hatások következtében változnak a vízviszonyok, ami kihat a növényzetre, annak struktúrájára és ezen keresztül az élőhelyek teljes élővilágára is. Számos tanulmányból ismert,
hogy a rágcsálók többsége mikro-élőhely választó (DUESER & SHUGART 1978), e rágcsálók populáció karakterisztikái
összefüggésben vannak az élőhely struktúrájával (MORRIS 1984, 1987b). A kutatásunk során azt vizsgáltuk, hogy a vizes makro-élőhelyen mely fajok mutatnak mikro-élőhely választásukban s használatukban generalista, illetve specialista
jellegzetességet, illetve a feltérképezett mikrohabitat foltmintázat alapján mely fajok kapnak szigniﬁ káns karakter vagy
indikátor értéket.
Az általunk vizsgálat egyik vizes élőhely az egykori Dráva holtág lefűződésével keletkezett Mattyi-tó jellemző mozaikos területe, ahol a korábbi csapdázások cickány és rágcsáló fajokban gazdag kisemlős közösséget mutattak ki (HORVÁTH 1998).
A mozaikos élőhely-együttesben mind mikro-domborzati felszínben, mind a vegetáció struktúrában jelentősen különböző
három 50x50 m-es mintakvadrátot jelöltünk ki, ahol 11x11-es csapdahálót alkalmaztunk.

1. ábra: A vizsgált kvadrátok mikro-élőhely térképe
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A kvadrátokban vegetáció térképezéssel megállapítottuk a növényzet fajösszetételét, és a vegetáció szerkezeti eltérései
alapján mikrohabitat foltokat különítettünk el (1. ábra).
A fogási adatokból az IndVal 2.0. programmal határoztuk meg a fajok mikro-élőhely foltokra vonatkozó indikátor vagy karakter értékét. A mikro-élőhelyek kisemlős adatai alapján történő klassziﬁ kációját hierarchikus cluster analízissel végeztük.

2. ábra: A mikrohabitatok dendrogramja 2003-ban

A vizes élőhelyen már két év abundancia viszonyai közötti különbségek is jól jelezték az időjárási különbségek hatására
vegetáció ﬁziognómiai szerkezetében bekövetkezett változásokat, amely leginkább a kisebb egyedszámban előforduló, specialista fajok arányainak változásában nyilvánult meg. A terület összesített adataiból három kisemlős fajra kaptunk szigniﬁ káns karakter értéket.
A sárganyakú erdeiegér, mint generalista, elsősorban erdei faj, azonban a vizsgált degradált területen a hierarchia 2. szintjén, a nedvesebb mikro-élőhely típusokat tartalmazó nagyobb élőhely-csoportnak (clusternek) volt szigniﬁ káns indikátora.
A földi pocok esetében a 3. szinten az üde Typha (T) folttípusra mutattunk ki szigniﬁ káns karakter értéket.
A
Miller-vízicickánynál szintén a 3. szinten kaptunk szigniﬁ káns IndVal-értéket, amely védett rovarevő faj az ugyancsak
nedvesebb Kétszikű (K) borítású foltot indikálta (2. ábra).

Felhasznált irodalom
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A róka-, az aranysakál- és a farkas-populációk
helyzete Magyarországon
DREMMEL LÁSZLÓ
kutató
Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky út 4.
e-mail: ldremmel@gmail.com
Magyarország emlős faunájában a kutyaféléket (Canidae) három őshonos faj képviseli, amelyek külső jegyeiken kívül
helyzetükben és természetvédelmi, gazdasági, társadalmi megítélésükben is különböznek egymástól, az elmúlt 200 évben
sorsuk is különbözőképpen alakult. A XIX. században a nagy tájátalakítások nem kedveztek sem az aranysakálnak (Canis
aureus), sem a farkasnak (Canis lupus), élőhelyük jelentős része eltűnt, a mezőgazdasági tevékenység kibővülésével és a lakosság növekedésével az emberi zavarás is megnőtt. Ezzel párhuzamosan a vadgazdálkodás egyre tervszerűbbé és intenzívebbé vált, ami nem tűrte el a vadászterületen az ilyen „konkurens” fajok jelenlétét, szinte minden eszközzel megpróbálták
kiszorítani őket.
A mai Magyarország területén is nagy számban előforduló aranysakál a múlt század közepére szinte teljesen eltűnt hazánkból, és a Vörös Könyv (RAKONCZAY, 1990) is kipusztultnak tekinti. Európában az aranysakál egyes populációinak
sorsa igen különböző, míg a Balkánon intenzív terjedése ﬁgyelhető meg, Görögországban az erősen fogyatkozó állomány
megmentésére fajvédelmi tervet dolgoztak ki (GIANNATOS, 2004).
Magyarországon részleges védelmet élvez, csak szaporodási időszakán kívül vadászható, vadászati idénye: június 1-február
28. Az aranysakál a kilencvenes évek közepe óta robbanásszerűen terjed, ez teszi hasonlatossá az opportunista, invazív fajokhoz. Állományalakulásának nyomon követése elengedhetetlen, és ha szükséges, vadászati idényét ki kell bővíteni (HELTAI, 2002). SZABÓ ÉS MUNKATÁRAI (2004) az első szaporodó párok megjelenése után tíz évvel végzett vizsgálataik
során 0,42 pd/km2, azaz 4,2 pd/1000ha egyedsűrűséget állapítottak meg, ami meghaladja a nyolcvanas évek végére a Dunántúlra becsült róka-sűrűséget (HELTAI ET AL., 2000a). Véleményük szerint az aranysakál populáció fokozatosan nő, és
sem az élőhely, sem a táplálékkínálat nem korlátozza terjedését (a tapasztalataik alapján az időjárás sem), tehát hamarosan
országszerte elterjedt ragadozó lesz.
A farkasról készült, a múlt század elejéről származó terítékadatokban (1907-1908) még 10-15 példányt említenek a mai Magyarország területéről. 1920 és 1985 közötti időszakból 54 megﬁgyelés történt, amelyből 5 esetben szaporodott is az országban, és ebben az időszakban 38 regisztrált elejtés történt. Ezek a példányok a növekvő szlovák és jugoszláv populációkból
származó terjeszkedő egyedek voltak, amit a főként északkeleti és délnyugati megjelenésük is alátámasztott (FARAGÓ,
1989). Egy 1987-ben végzett felmérés szerint a farkas megtelepült az Aggteleki-karszton, a Zemplénben és a Nyírségben,
előfordult a Bükkben, a Tiszaháton és a Sárréten. Nem erősítették meg előfordulását az Alföldön 1990-ben, de új pontként
jelent meg az Illancs tájegységben (SZEMETHY - HELTAI, 1996).
A farkas Magyarországon 1993 óta védett, előtte a szakigazgatási és a természetvédelmi szervek együttes és egybehangzó
engedélye alapján lőhető volt. 2001-ben fokozottan védett fajjá nyilvánították, eszmei értékét 250 000 Ft-ban határozták
meg. A farkas alacsony sűrűségű, de szaporodó populációjának jelenléte az országban változó és mindenkor alacsony intenzitású, ami a szomszédos országok állományaitól erősen függ (HELTAI, 2002). A 2004-es ismeretek alapján reális egyedszáma 15-25 közötti lehet, de a szaporodó családok csak 2-5 közé tehetőek (SZEMETHY ET AL., 2004). A farkas-populáció
jól reagál az élőhely pozitív irányú változásaira, de a negatív hatásokra is szinte azonnali választ ad. Ezt támasztja alá, hogy
Litvániában az élőhelyek feldarabolódása, az emberi népesség nagyarányú növekedése és a vadászati nyomás együttes hatására állománya öt év alatt közel 30%-ra (600 példányról 200 példányra) esett vissza (BALČIAUSKAS, 2008).
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A vörös róka elterjedési területének túlnyomó részén nem élvez védelmet, Magyarországon a törvényi keretek között egész
évben vadászható faj. Megkétszereződött állománya – ami 2010. év tavaszi állománybecslés alapján körülbelül 78 000 példány – számos területen problémát okoz, a lakott területen élő állományok kezelése teljesen megoldatlan. A vadgazdálkodásban az apróvaddal kapcsolatos károkozása kiemelendő, ami szakszerű gyérítéssel, jól megszervezett, megtervezett és
kivitelezett ragadozógazdálkodással orvosolható. A természetvédelem vonatkozásában a védett fajok állományaira gyakorolt negatív hatását már nehezebb kiküszöbölni, mert a természetvédelmi hatóságok és szervezeti egységek (nemzeti parkok) nincsenek felkészülve arra, hogy a védett területek kezeléséhez az intenzív rókagyérítés is hozzá tartozzon (HELTAI,
2002), és a törvényi háttér sem nyújt megfelelő eszközöket. Predációja erősen veszélyeztetheti a fokozottan védett túzok, és
a rákosi vipera állományainak fennmaradását (PELLINGER – JÁNOSKA, 2002), (FARAGÓ, 2004), a róka-ember kapcsolatok gyakorisága megnő, ezzel párhuzamosan nőhet a róka által közvetített zoonózisok, mint például a veszettség (visszaszorulóban) és az Echinococcosis (terjedőben) előfordulásának veszélye (PELLINGER – JÁNOSKA, 2002).
Napjainkban tehát elengedhetetlen a három faj védelme, valamint szükség esetén a velük való gazdálkodás a bölcs hasznosítás elvei alapján azért, hogy az ökoszisztémák élővilágának változatosságát, sokrétűségét, vagyis diverzitását megőrizzük, ugyanis ez az egyik alapja az ökológiai rendszerek stabilitásának, amiknek mi, emberek is szerves részei vagyunk.
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Erdő és nagyvad
DREMMEL LÁSZLÓ
kutató
Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky út 4.
e-mail: ldremmel@gmail.com
A muﬂon (Ovis aries), mint Magyarország hegy- és egyes dombvidékein előforduló betelepített nagyvad, sok kérdést vet fel a
természetvédelem és az erdőgazdálkodás szempontjából. 2006-ban indítottuk el „A muﬂon élőhelyére gyakorolt hatásának
vizsgálata” című projektet, hogy kutatási eredményekkel objektív képet alkothassunk a hazai állomány erdei ökoszisztémában elfoglalt helyéről, és támpontot nyújthassak populációinak természetvédelmi és gazdasági szempontból optimális
kezeléséhez.
Sávos hullatékszámlálás módszerével becsültük a muﬂon élőhely-használatát. A kijelölt sávokat bejárva feljegyeztük a talált hullatékok mennyiségét, majd a kapott értékeket a terület 100%-ára standardizáltuk. A sávos felvételezést megközelítőleg 680ha-on végeztük. Az élőhely-preferenciát Ivlev-index segítségével számítottuk.
A hullatékszámlálás esetében az 50 évnél idősebb tölgyesek használatának aránya volt a legmagasabb (37,9%). A gyepek
12,4%-os és a tarvágások 6,2%-os használata (1. ábra) valószínűleg a gyepszint nyújtotta tápláléknak volt köszönhető. Az
eredmények alapján megállapítható, hogy a mediterráneumból betelepített muﬂon legnagyobb arányban az 50 év feletti
tölgyeseket használta, amire az Ivlev-index is pozitív értéket mutatott. A bükkösök használatának intenzitását a környezeti
tényezők (kitettség, évszakok, időjárás, stb.) nagyobb mértékben befolyásolhatják (DREMMEL L., 2009)

1. ábra: Ivlev-index-el számolt élőhely-preferencia

Hasonló vizsgálatok folytak a szarvas tekintetében is, amelynek keretében egy adott terület bejárása történt meg párhuzamos mintasávokban, ahol 10m-enként jegyezték fel a talált hullatékok számát. Ezt térképen ábrázolva a sűrűsödési pontok
jól mutatják, mely élőhely-típusokban töltött több időt a vad. A 2. ábráról leolvasható, hogy a szarvas leginkább a nagy cserje-borítású öreg erdőkben időzött, a nyílt területeken kevesebbet tartózkodott.

2. ábra: Szarvas hullatékcsoportok eloszlása egy vizsgálati területen
Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar І Science Learning Center – Junior College І Konferencia-kötet І

33

A gímszarvas rövid- és hosszú távú elmozdulásainak egyik legfontosabb befolyásoló tényezője az élőhely szerkezete. A növényzet összetétele térben és időben egyaránt változik az év egyes időszakaiban, és ez hatással van az állat mozgására, mivel minden esetben törekszik a számára legoptimálisabb körülmények megtalálására. A különböző élőhely-típusok használati intenzitásának és az elmozdulások okainak feltárása szükséges az okszerű vadgazdálkodás folytatásához (NÁHLIK
ET AL., 2010). Ehhez hívtuk segítségül a GPS-telemetriás technológiát.
A szarvasok befogása ejtő- és robbantóhálóval, befogóudvarral, illetve bénító-lővedékkel történik, majd ellátjuk őket GPSnyomkövetős nyakörvvel, ami óránként méri az állat koordinátáit és az adatokat SMS-ben megküldi a számítógépünkre. A
kapott információkat térinformatikai és statisztikai programokkal elemezzük és értékeljük az egyéb háttéradatok (erdészeti leíró adatok, stb.) ﬁgyelembe vételével.
A mozgáskörzetek meghatározására két – a vadbiológiai kutatásokban elterjedten alkalmazott – módszert használtunk. Az
egyik az úgynevezett Minimum Konvex Poligon-módszer (MCP), melynek lényege, hogy a jelölt egyed észlelési pontjaiból álló
halmazt oly módon határolja körül, hogy a legszélső pontokat összeköti, így alakítva ki egy szabálytalan sokszöget (3. ábra).

3. ábra: Minimum Convex Poligon módszer

Az így lehatárolt terület határozza meg az állat mozgáskörzetét, amely tapasztalatunk alapján kis időintervallumok esetén
megfelelően tükrözi a valóságot. A módszer hátránya, hogy nem veszi ﬁgyelembe a pontok sűrűségét, ennek köszönhetően egy-egy elcsatangolásból adódó kiugró pont, nagyba elferdítheti a valós értékeket. Ezért kiegészítésként alkalmazzuk a
Kernel –módszert, melynek lényege, hogy a pontok egymáshoz viszonyított helyzetük és sűrűségük alapján számolt függvény segítségével kapjuk meg a mozgáskörzetet (4. ábra) (NÁHLIK ET AL., 2009).
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4. ábra: Kernel módszer

A mozgáskörzetek meghatározása mellett elengedhetetlen, hogy információkhoz jussunk az egyes egyedek mezei- illetve
erdei-területhesználatról, ennek érdekében a ponthalmazt ez alapján is vizsgáljuk. A két élőhely-típus elkülönítésére a területről készült topográﬁai-, légi- és műholdas felvételeket egyaránt felhasználjuk, majd a pontokat elkülönítjük az alapján
hogy mely élőhely-típuson találhatóak meg, majd százalékos arányban adjuk meg az értéket (5-6. ábra).

5. ábra: Pontok megjelenítése élőhelyenként

6. ábra: Élőhely-használat aránya havi bontásban

Az állatfajok aktivitása mind napi, mind pedig havi szinten is változatos képet mutat. Az aktivitás meghatározására a legtöbbször alkalmazott jellemző az állat által megtett út, amely pontos meghatározása igen nehéz feladat, mivel az egymást
követő pozíciók között az állat mozgása feltehetően nem minden esetben egyenes. A valósághoz mégis a két pontot összekötő egyenes nagysága közelíti meg leginkább, ezért alkalmazzuk mi is ezt a megoldást. A jelölt egyedek aktivitását óránként,
naponként és havi (7-9. ábra) bontásban is elemezzük (NÁHLIK ET AL., 2009A)

7. ábra: Szarvas térbeli mozgásának „nyomvonala”

8. ábra: Szarvas havi aktivitása
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9. ábra: Szarvas napi aktivitásának mintázata vegetációs időszakban
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GERINCTELEN ÁLLATOK
Az emberi egészséget veszélyeztető gerinctelen állatok
TUBA KATALIN
intézeti munkatárs
Nyugat-magyarországi-Egyetem, Erdőmérnöki Kar,
Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet, Erdővédelmi Tanszék
H-9400, Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
e-mail: tubak@emk.nyme.hu
Az emberi egészséget számos gerinctelen állat veszélyezteti. A veszély mibenléte többféle tényezőre vezethető vissza. Ezek
a tényezők az adott állatfajtól függően önállóan vagy halmozottan jelentkezhetnek. Például azon túl, hogy a szúnyogok számos veszélyes betegséget terjesztenek, szúrásuk kellemetlen, és arra érzékeny személyeknél akár bőrallergiás tüneteket is
kiválthatnak.
A gerinctelen állatok között sok faj parazita életmódot folytat. Az élősködők avagy paraziták életciklusuknak jelentős részét a gazdaegyeden(-ben) töltik, abból táplálkoznak, csökkentve ezzel a parazitált egyed túlélési és szaporodási esélyeit,
esetenként tünetekkel jellemezhető betegséget is okoznak. Utóbbi esetben patogénnek vagy kórokozónak nevezik őket. A
paraziták rendszerint nem ölik meg a gazdaegyedet, de természetesen vannak kivételek és szélsőséges esetek. A vérszívó
állatok életmódja annyiban tér el a parazitákétól, hogy sok, rövid ideig tartó kapcsolatot alakítanak ki gazdaegyedeikkel.
Közvetlenül nem okozzák gazdaállataik halálát, de számos esetben közvetett halál-okként szerepelnek. Életmódjuk jellege
miatt egyes atka fajokat is ide sorolunk, annak ellenére, hogy ezen fajok nem vérrel, hanem szövetnedvekkel táplálkoznak.
A parazitákat többféle képen csoportosíthatjuk. Vannak mikro- és makroparaziták. Előbbiek körébe a vírusok, viroidok,
prionok, élősködő baktériumok, gombák és egysejtű eukarióták sorolandók. Utóbbiak közé az élősködő állatok, férgek és
ízeltlábúak tartoznak. Az ektoparaziták a gazdaállat kültakaróján(-ban) élnek, míg az endoparaziták a gazdaállat belsejében élősködnek. Az obligát paraziták csak a gazdaállatukon(-ban) képesek fejlődésre, míg a fakultatív paraziták alternatív
utakat is választhatnak, így például akár dögökben is kifejlődhetnek. A permanens paraziták tartósan élősködnek, míg a
temporális paraziták csak rövid időszakra például néhány percnyi vérszívásra kapcsolódnak a gazdaállathoz.
Az orvos és természettudós Paracelsus már a XVI. században foglalkozott a mérgező élőlények fogalmával. Máig is helytálló megfogalmazása szerint: „Minden élőlény mérgező, nincsenek méreg nélküliek, és csak a dózisból adódik, hogy egy élőlény nem mérgező.” A mérgeket LD- (letális dózis) értékük alapján jellemezhetjük. Napjainkban további veszélyt rejtenek
az allergiát okozó fajok is.
A szúró-szívó szájszervvel rendelkező vérszívó fajok között számos olyan faj is van, melyeket betegségek terjesztésével eddig nem tudtak összefüggésbe hozni. Ezek szúrásaikkal szereznek számos kellemetlen percet az embereknek.

♂

Végleges gazda:
gerincesek,
ember,
kérődzők,
vízi madarak.

♀

Pete

Cerkária

Rövid összefoglalónkban a fent említett kapcsolatokat szeretnénk néhány olyan példán keresztül bemutatni, ahol „gazdaállatként” maga az ember, élősködőként pedig valamely
gerinctelen állatfaj szerepel. Másrészt egyes, az emberi szervezetet károsító állatcsoportok önkéntes avagy önkéntelen
védekezési mechanizmusainak mibenlétét mutatjuk be.
1.

Rédia lárva

Betegséget okozó, élősködő fajok

Sporociszta
Miracídium

Köztigazda: csiga

A laposférgek (Platyhelminthes) közül a mételyek több súlyos
betegséget is okozhatnak az embereknél. A mételyek egyedfejlődési ciklusa összetett. Az itt ismertetésre kerülő mételyek mind egy köztigazdával és egy gerinces végleges gazdával rendelkező fajok. Általános fejlődési ciklusukat az 1. ábra
szemlélteti. Fejlődésük édesvízhez kötött.

1. ábra. A mételyek általános fejlődési ciklusa
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A vérmételyek a malária után a második legelterjedtebb trópusi betegségek okozói. Az Egészségügyi Világszervezet adatai
szerint a világon 166-200 millió fertőzött ember él és évente legalább 280 000 ember halála vérmétely fertőzésre vezethető
vissza. A vérmételyek (Schistosoma mansoni, S. japonicum, S. haematobium) által okozott betegség neve a bilharziózis.
Az embert a bőrön át a vízben úszó cerkária lárva fertőzi meg, majd az érrendszerben alakulnak kifejlett állatokká. A S.
mansoni a vastagbél, a S. japonicum a vékonybél, a S. haemattobium a húgyhólyag vénás fonataiban él. A peték a bélüregen vagy a húgyhólyagon keresztül kerülnek a külvilágba. A laposférgek többségével ellentétben a vérmételyek váltivarúak, azonban a hím és a nőstény egymáshoz tartósan rögzülve él. A madárvérmételyek esetenként az embert is fertőzhetik,
látványos bőrtüneteket okozva („vízi rühösség”), de kifejlődni és szaporodni emberben képtelenek, így hosszabb-rövidebb
vándorlás után elhalnak. A májmétely (Fasciola hepatica) esetén a cerkária lárvák a vízparti növényekre vándorolnak, itt
ellenálló tokot képeznek (metacerkária). Elsősorban a kérődzők, de ritkán az emberek is, szájon át, a táplálkozás során fertőződnek meg. A lárvák a májban, majd az epeutakban telepszenek meg és vérrel táplálkoznak. Petéik a bélcsatornán keresztül ürülnek a külvilágra (Rózsa, 2005).
A simafejű galandféreg (Taenia saginata) közti gazdája a szarvasmarha, míg a horgasfejű galandféregé (T. solium) a sertés.
Az egész világon −ahol gazdaállataik megélnek− elterjedt élősködőkről van szó. Végleges gazdájuk az ember, aki a „borsókás”
hús elfogyasztása során fertőződik meg. A borsóka nem más, mint a betokozódott lárva alak, mely a vékonybélben aktívvá
válik és kifejlődik. Itt akár több méteres hosszúságot is elérhet. A horgasfejű galandféreg petéje is képes fertőzni az embert,
ilyen esetekben a lárva az ember izomzatában vagy agyában fejlődik ki.
A hengeresférgek (Nemathelminthes) közül a kampósférgek (Necator americanus, Ancylostoma duodenale) fertőzése a
mérsékelt égövön, bányászok körében volt gyakori (bányászaszály). Ma a szubtrópusok, trópusok betegsége. Az ember vízben vagy párás körülmények között, bőrön át fertőződik meg a lárvákkal. A vékonybélben fejlődnek ki és érik el végleges méretüket (1 cm). A bélhámon keresztül kb. 30 cm3 vért fogyasztanak naponta ezzel a kondíció általános leromlását okozzák.
Több évig is élnek. Az emberiség kb. 15%-a fertőzött kampósférgekkel és kb. 65 000 ember halálát okozzák évente (Rózsa,
2005).
Az orsóféregek (Ascaris suum, A. lumbricoides) mind a mérsékelt övben, mind a trópusokon előforduló endoparaziták. Az
ember petéikkel szennyezett táplálékok útján fertőződik meg. A szervezetben sajátos vándorutat tesznek meg míg végül 1530 cm-es méretüket a vékonybélben érik el. Az emberiség csaknem egynegyede fertőzött ezzel az élősködővel.
A cérnagiliszta (Enterobius vermicularis) az ember leggyakoribb féregfajtája, mely a trópusokon és a mérsékelt övben egyaránt előfordul. Elsősorban a gyermekeket veszélyezteti. Az ember a petékkel fertőződik. A vastagbélben érik el végleges
nagyságukat és ivarérettségüket.
Az izomféreg (Trichinella spiralis) számos emlősállatban képes kifejlődni. Világszerte elterjedt élősködőről van szó. A fertőzés elkerülésében az állattartás higiénés feltételeinek betartása alapvető. Húsevéssel terjed. Az embert a nyugalmi állapotú lárva az „izomtrichinella” fertőzheti meg. Az általa okozott megbetegedés többnyire halálos.
Az ősidők óta ismert medinaféreg (Dracunculus mediensis) lárvája fertőzött víz fogyasztása révén okozhat megbetegedést.
Az 1 m-es hosszúságú nőstény a bőr alatti kötőszövetben fejlődik sebesedő daganatokat okozva.
1.
2. Betegséget terjesztő fajok, vektorok
Ebbe a csoportba a vérszívó állatok tartoznak. A vérszívó életmód az ízeltlábúak túlnyomó többségénél a nőstényekre korlátozódik. A hímek nem, vagy csak meghatározott fejlődési időszakukban, életük rövid időszakában szívnak vért. Ez alól kivételt jelentenek az atkák, melyek táplálkozása is részben eltér ettől, de életmódjuk miatt mégis ebbe a csoportba soroljuk őket.
A közönséges kullancs (Ixodes ricinus) méretét meghazudtoló jelentőséggel bír a betegségterjesztést illetően. A 46 európai
kullancs faj több mint 200 betegség terjesztésében vesz részt. A közönséges kullancs többek között a Lyme-kór (Borelia
burgdorferi), a Q-láz és a vírusos agyhártyagyulladásnak is vektora. A nőstényeket a vérszívásra bizonyos anatómiai jellegek teszik alkalmassá. Úgynevezett szívóormányuk van, melyek kialakulásában az ajaktapogatóik töltenek be alapvető
szerepet, továbbá megrövidült hátpajzsuk az, ami potrohuk nagymértékű tágulását lehetővé teszi. A kullancsok egy speciális szervvel is rendelkeznek, ez az úgynevezett Haller-féle szervvel, mely az első pár lábuk lábfején helyezkedik el és a CO2,
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a kémiai anyagok, a hő és a mechanikus rezgések érzékelésére szolgál. Ennek segítségével találják meg áldozataikat. Mielőtt
sebet ejtene áldozatán, érzéstelenít, ezáltal tud észrevétlen maradni a behatolás és a szívás időtartama alatt. A behatolást
követően rögzíti magát, szinte odacementálja magát az áldozatához, ezért is olyan nehéz eltávolítani a kullancsot. A szívás
megkezdésével egyidejűleg értágító és véralvadásgátló anyagot juttat a sebbe. A fertőzés a visszaöblítés során történik meg,
amikor a számára felesleges véralkotót, a vérsavót visszaöklendezi. Vérszívásra a lárva, a nimfa és a kifejlett nőstény imágó
egyaránt képes. A közönséges kullancs kifejlődése átlagos esetben 2-3 évig tart, de szélsőséges esetekben 1 és 6 év között is
változhat (Babos, 1965; Altmann, 1993).
A vérszívó tetvek világszerte elterjedtek. Életmódjukat tekintve obligát ektoparaziták, melyek évente több nemzedéket is létrehoznak. Vektorszerepük nem minden esetben bizonyított, de a kellemetlen viszketés nyomán keletkező
mikrosérüléseken a másodlagos fertőzések kialakulása nagyon gyakori. Ide soroljuk a lapostetűt (Phthirus pubis), a hajtetűt (Pediculus humanus capitis) és a ruhatetűt (Pediculus humanus humanus). A haj- és ruhatetű elkülönültségét hoszszasan vitatták, a tudomány mai állása szerint egy faj két változatáról van szó, annak ellenére, hogy testtájspeciﬁtásuk,
némileg morfológiájuk és betegséghordozó képességük is eltér. A ruhatetvek a kiütéses tífuszt (Rikettsia prowazeki) és a
visszatérő lázat (Rochalimaea quintana) terjesztik, míg a hajtetűnek vektorszerepe eddig nem ismert (Rózsa, 2005).
A rovarok közül közvetetten éves szinten a legtöbb ember halálát a szúnyogok okozzák. Az Egészségügyi Világszervezet
adatai szerint évente több mint 69 millió embert fertőznek meg. Éves viszonylatban, de a hosszabb távú időszakokat tekintve is a melegebb periódusokban, különösen víz közelében egyedszámuk jelentősen megnő.
Európában az ember vérét szívó fajok közül a leggyakoribb a gyötrő szúnyog (Aedes vexans). Számos betegség terjesztésért
felelős (CCHF, Encephalitis, Meningitis).
A maláriaszúnyogok (Anopheles spp.) a malária parazita egysejtű kórokozóit terjeszti (Plasmodium falciparum, P malariae,
P. ovale, P. vivax). A sporozoiták, a fertőző képletek a szúnyog nyálával kerülnek a gazdaszervezetbe. A világon a vezető halálok az 5 év alatti gyermekek között a malária. Az endémiás maláriát hazánkban az ötvenes években számolták fel. A betegség visszaszorítása szempontjából a legnagyobb nehézségeket az jelenti, hogy gyógyszerrezisztens törzsei nagyon gyorsan
terjednek, illetve a szúnyogokban is kialakult már bizonyos rovarölő szerekkel szembeni rezisztencia (Rózsa, 2005).
A folyóparti vakság betegséget a Simulium damnosum púposszúnyog terjeszti. A betegség érdekessége, hogy a tüneteket
nem maga az Onchocerca volvulus hengeresféreg váltja ki, aminek a terjesztésért az említett púposszúnyogfaj felelős, hanem a vele endoszimbionta kapcsolatban élő Wolbachia baktérium, ami a szaruhártya roncsolódását okozza (Saint Andre
et al. 2002).
Az említett fajokon túl még számos szúnyogfaj terjeszt betegségeket, mint a Phlebotomus papatesi lepkeszúnyog vagy a
Aedes albopictus tigrisszúnyog.
A cecelegyek (Glossina austeni, G. fuscipes, G. morsitans, G. palpalis, G. tachinoides) az álomkór-ostoros egysejtűinek
(Trypanosoma brucei gambiense, T. b. rhodesiense) vektorai. A betegségnek két változata ismert: egy gyors lefolyású nyugat-afrikai, és a lassú lefolyású kelet-afrikai változata. Elsősorban a szarvasmarhák fertőződnek, de az emberek is gyakran
áldozatokká válnak. A kezelés szempontjából érdekes, hogy széles spektrumú antibiotikumos kezelés hatására a cecelégy
középbelében élő Wigglesworthia glossinidia endoszimbionta elhal, ennek következtében a cecelegyek sterillé válnak és
elpusztulnak (Aksoy, 2000).
A bolhák tipikus temporális ektoparaziták. Az emberbolha (Pulex irritans) közegészségügyi jelentősége Európában egyre
csökken, helyét a macskabolha (Ctenocephalides felis) veszi át. Ebben az átrendeződésben feltehetőleg szerepet játszik az a
tény is, hogy a macskabolha lárvák szárazságtűrése jobb, mint az emberbolháké. Van azonban egy bolhafaj, melynek történelemformáló szerepe elvitathatatlan, ez a patkánybolha (Xenopsylla cheopis). A patkánybolha a rágcsálók pestisbaktériumát (Yersinia pestis) képes átvinni az emberre. A pestis a mai napig létező betegség, legutóbb 2008-ban Madagaszkáron,
2009-ben Tibetben ütötte fel a fejét. Az előbbi megbetegedések esetén a vándorpatkányok, utóbbiak esetén a házi patkányok
megbetegedései előzte meg az emberek fertőződését.
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3. Méreganyaggal rendelkező fajok
A skorpiók méregtövise a kissé megduzzadt utolsó potrohszelvényükben található. Táplálékuk megszerzésében elsősorban
ollóikat, megnagyobbodott álkapcsi tapogatóikat (pedipalpus) használják. Éjszakai állatok. Az Európában élő skorpiók (pl.:
Euscorpius italicus, E. carpathicus, E. germanicus) többségének marása kevésbé veszélyes. Méreganyaguk hialuronidáz.
Veszélyesebb fajnak minősül, a kicsit nagyobb termetű (8 cm), a Földközi-tenger mellékén élő mezei skorpió (Buthus
occinatus), melynek méreganyaga a hialuronidázon túl egy fehérjetartalmú toxint is tartalmaz. Marása esetén az orvosi
beavatkozás elengedhetetlen (Altmann, 1993; Reichholf-Riehm, 1996).
A derespókok (Uloboridae) kivételével minden póknak van méregmirigye. A méregmirigy a csáprágó alapízében található
és váladéka nélkülözhetetlen a pókok táplálkozásában. Méreganyaguk többnyire valamilyen mérgező fehérje. Az európai
pókok közül csak kevés olyan faj van, melynek szájszerve képes az ember kültakaróján áthatolni és méreganyagát bejuttatni.
A búvárpók (Argyroneta aquatica), avagy a vízipók a tiszta, növényekben gazdag vizekben él. Kevésbé agresszív pókfajról
van szó. A pókok többségével ellentétben a vízipók hímje nagyobb (1,2-1,5 cm), többnyire aktívan keresi táplálékát, míg a
nőstény kisebb (0,8-1 cm) termetű és táplálkozás illetve szaporodás szempontjából is inkább a búvárharangjához kötött. A
nőstény búvárharangja mintegy 2 cm nagyságú és a vízi növényzethez rögzített. Szinte egész testét borító ﬁ nom szőrzetének köszönhetően a levegő pótlása a harangban könnyen megoldható. A hím harangja kisebb, testének csak kisebb felületét
borítja ﬁnom szőrzet, így harangjának légcseréje is több energiát igényel.
A mérges dajkapók (Cheiracanthium punctorium) Magyarországon szórványos, erdősítésekben esetenként gyakran előforduló, nagyobb támadókedvű pókfaj. Melegebb periódusokban felszaporodása jellemző. Lakózsákot készít, melynek két kijárata van, de a vedlés, telelés és a tojások őrzésének ideje előtt a kijáratokat beszövi. Fogóhálót nem készít, vadászó életmódot
folytat. Marásának az arra érzékenyeknél vérmérgezés a szövődménye.
A karakurt (Latrodectes tredecimguttatus) a Földközi-tenger mellékén, dél- orosz sztyeppéken élő pókfaj. Mérgező fehérjéje acetilkolin és katekolamin felszabadulást eredményez, ezért marása esetén orvosi ellátás szükséges.
A háziporatkák világszerte elterjedt fajok. A Dermatophagoides farinae amerikai, D. pteronyssus európai faj, de elterjedésük nem csupán az őshazájukra korlátozódik. Harmadik fajként széles körben előfordul az Euroglyphus maynei is. Egy
gramm por átlagosan 188 db poratkát tartalmaz. Az ember elhalt hámsejtjeivel táplálkoznak. Emésztésük viszonylag kezdetleges, ezért penészgombákkal élnek együtt, akik a felhámot előemésztik számukra. Ürülékük fehérjebontó enzim tartalma miatt, levedlett bőrük, kitinpáncéljuk, testtörmelékeik az arra érzékenyeknél allergiás, asztmaszerű tüneteket váltanak ki (wiki, 2011).
Számos lepkefaj hernyója erősen szőrözött. Ezek a hernyószőrök több faj esetén is allergizáló hatással bírnak. Az itt következő három faj európai faunaelem, évi egy nemzedékesek és közegészségügyi hatásukon túl tömegszaporodásuk idején
komoly erdővédelmi gondot okozhatnak. A gyapjaslepke (Lymantria dispar) nőstényeinek potrohszőre és hernyóinak szőre
okozhat allergiás bőrtüneteket. Az aranyfarú lepkének (Euproctis chrysorrhoea) szintén a lárvái szőre vált ki allergiás reakciót bőrtünetek, nehéz légzés, fejfájás formájában. A tölgy búcsújáró lepke (Thaumetopoea processionea) hernyószőrei a
harmadik lárvastádiumtól okozhatnak égésszerű bőrtüneteket, valamint asztmaszerű, anaphylactikus reakciókat.
A méheknél, a poszméheknél és a darazsaknál a tojócső alakul fullánkká. Ebből következőleg csak a nőstények képesek
szúrni (dolgozó + királynő). A méhek és a poszméhek életükben csak egyszer szúrhatnak, mivel tojócsövükön visszahajló
horog van, és szúráskor beleszakad az áldozatba. A darazsak tojócsöve sima, kihúzható, így többször is szúrhatnak. Méreganyaguk általában: fosfolipáz A, hialuronidáz, de nemzetségenként vagy akár fajonként egy-egy speciális méreganyaggal is
rendelkezhetnek, mint pl.: a mellitin a méheknél vagy a szerotonin a poszméheknél vagy a histamin, a szerotonin, a darázskinin a drazsaknál. Túlérzékenyeknél méreganyagaik anaphylactikus-sokkot válthatnak ki.
A Magyarországon élő fullánk nélküli hangyafajok irritáló anyaga a hangyasav. Van azonban néhány olyan hangyafajunk
is, mint a Myrmica rubra, melynek szúrása is kellemetlen.
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4. Fájdalmas marású illetve szúrású fajok
Az itt ismertetett fajoknak eddigi ismereteink szerint betegségterjesztő szerepük nincs, de viszkető csípésnyomokat hagynak maguk után és másodlagos fertőzéseknek nyithatnak kaput.
A bársonyatkák viszonylag nagytermetű atkák (4-5 mm). Feloldott hámsejttel és szövetnedvvel táplálkoznak. Emésztőváladékuk az ember bőrén viszkető kiütést okozhat. Tavasszal nálunk is gyakran lehet őket kövek alatt, sziklákon vagy a
talajon megﬁgyelni.
A poloskák szintén szúró-szívó szájszervű rovarok. Az ágyi poloska (Cimex lectularius) apró termetű (5-7 mm), redukálódott
szárnyú, éjszakai életmódot folytató rovar. Kellemetlen vendég a kollégiumi szobákban és a szállodákban. A gyilkospoloska
(Rhinocoris iracundus) száraz, meleg, hegyi réteken él. Szúrása fájdalmas. A magyarországi vizekben két olyan poloskafaj
leselkedik ránk, melyek kellemetlen szúrása másodlagos fertőzéseknek nyithat kaput. Mindkét faj, a tarka hanyattúszó poloska (Notonecta glauca) és a víziskorpió (Nepa cinerea) is elsősorban állóvizekben, másodsorban lassú folyású vizekben él.
A számos bögölyfaj nősténye obligát vagy fakultatív vérszívó. Szúrósertéik viszonylag vastagok, ettől olyan fájdalmas a szúrásuk. Mind az esőthozó pőcsik (Haematopoda pluvialis), mind a közönséges pőcsik (Chrysops caecutiens) nyála tartalmaz
véralvadásgátló anyagot. Ennek köszönhetően nagyon gyorsan tudnak vért szívni (Altmann, 1993).
„Röviden összefoglalva: joggal állíthatjuk, hogy természetismeretünk hiányos.” (Clermann, in Altmann, 1993). Az erdészek
számára nem csak a természetvédelmi és erdővédelmi szempontból jelentős, a laikusok számára pedig nem csak az egzotikus és szép fajok ismerete kellene, hogy fontos legyen. Számtalan olyan gerinctelen állatfajjal élünk együtt (és ez így is jó),
melyek számára mi jelentjük az életet, belőlünk táplálkoznak, esetlegesen bennünk élnek. Kapcsolatunk egy folyamatos
akció-reakció lánc, melyben mindkét fél gazda és parazita számára a fennmaradás feltétele a folyamatos fejlődés. Ha felismerjük ezeket a fajokat, valamelyest megismerjük életmódjukat, tudatosan védekezhetünk ellenük, elkerülhetjük őket, ily
módon sok kellemetlenségtől óvhatjuk meg magukat. Nem félni kell tőlük, hanem együtt élni velük. Mindegyiknek megvan
a maga nem lényegtelen szerepe a természetben.
„Mert nem maga a kosz az ártalmas, hanem a kosztól való félelem.” (Régi kínai közmondás).
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Eutroﬁzáció
Az eutroﬁzáció a növényi tápanyagdúsulás által kiváltott biológiai reakció.
Természetes eutroﬁzáció
Egy erdővel borított völgy esetében, pl. közismert, hogy a völgyoldal lejtőiről az erózió során avar, humuszos talaj kerül a völgy aljára. E természetes körülmények között is lezajló anyagáramlás következtében a lejtőkön gyenge tápanyag
ellátottságú (oligotróf), a völgyaljban pedig bőséges tápanyag-ellátottságú (eutróf) viszonyok alakulnak ki. Ezen abiotikus
anyagáthelyeződésnek ökológiai következményei is lesznek, mert a lejtőn a kevés tápanyag és kevesebb víz következtében
általában kisebb produkciójú és biomasszájú erdő, vagy bokorerdő alakul ki. A völgyaljon pedig a tápanyag és vízbőség következtében nagyobb produkciójú és biomasszájú, továbbá számos tápelem-frekvens (nitrofrekvens) aljnövény fajnak élőhelyet jelentő szurdokerdő társulás képződik.
Tápanyag és vízbőség, és emiatt eutróf ökoszisztémák jellemzőek a folyók árterére is, mert a vízgyűjtő terület magasabb
területeiről a víz által szállított növényi tápanyagokat a folyó – áradása során – felhalmozza a hullámtéren. A folyó szállító tevékenysége következtében nemcsak az élővilág számára létfontosságú víz és tápanyag érkezik a távolabbi ökoszisztémákból, hanem az áradások során növényi termések, magvak is. Korunk egyik ökológiailag-természetvédelmileg kedvezőtlen jelensége, hogy a fenti jelenség következtében nagyobb folyóink árterein gyorsan terjed néhány özönnövény faj (pl.
gyalogakác).
Ökológiailag káros az az eutroﬁzáció, amit a gondatlan emberi tevékenység okoz. E tekintetben meg kell különböztetni a
vízi- és a szárazföldi eutroﬁzációt.
Vízi eutroﬁzáció
A felszíni vizek elnövényesedése (pl. algásodás, hínarasodás), a víz troﬁtásának növekedése, ami természetes és mesterséges tápanyagtöbblet hatására következik be. A szántóföldről és egyéb mezőgazdasági területekről vízi erózióval, illetve
deﬂációval stb. a felszíni vizekbe, tavakba jutó tápanyag (elsősorban a nitrogén- és foszfortartalmú műtrágyák) elősegítik
az eutroﬁzálódás folyamatát.

1. ábra. Tápagyagterhelés hatására tömegesen szaporodó hínár- és algafajok
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A vízi eutroﬁzáció eredménye vagy a nyílt víz növényzetének, a ﬁtoplanktonnak (planktonikus eutroﬁzálódás), vagy a rögzült ﬁtotekton és a hínárasok (bentonikus eutroﬁzálódás) biomasszájának növekedésében jelentkezik.
Az állóvizekben a tápanyagterhelés miatt megnőtt vízszint feletti makroﬁta biomassza a fotoszintézis során felszabaduló
oxigént a levegőbe bocsátja. A megnőtt mennyiségű vízi növényzet jelentős része téli pusztulása után a következő nyárig
a vízbe kerül, ahol a nyár melegének hatására felgyorsul baktériumos rothadásuk. A megnövekedett, felgyorsult bomlás
oxigénigénye jelentős és így a nyáron egyébként is felmelegedő víz oxigén tartalma annyira lecsökkenhet, hogy az gyakran
halpusztuláshoz vezet.
Az eutroﬁzálódás folyamán a víz minősége gyökeresen megváltozik, az emberi használat szempontjából romlik, mert pl. az
algatömeg miatt nő a víz algatoxin koncentrációja.
Az eutroﬁ zálódással a plankton mennyiségi és minőségi viszonyai, valamint mélységi eloszlása is megváltozik. Míg az
oligotróf tavak átlátszó vize még 50 m mélyen is tartalmaz planktont, addig az eutróf vizek gazdag planktonja csak a felső
rétegeket népesíti be. Az eutroﬁzálódást jól jelzik az egyes planktonalgák időszakosan fellépő, hirtelen, tömeges elszaporodásai az ún. vízszíneződések és vízvirágzások.
Szárazföldi eutroﬁ záció
A társadalom gazdasági tevékenysége nemcsak a vizekben, hanem a talajban is okozhat tápanyag többletet és ezzel
eutroﬁzációt. Többek között ennek következménye természetközeli erdeink és gyepjeink gyomosodása.
A légszennyezés következtében növekvő szén-dioxid koncentráció az üvegházhatás fokozása által nemcsak a hőmérsékletet növeli, hanem mint a legfontosabb a növényi tápanyag a biomassza növekedését is gyorsítja, ha más környezeti tényező
nem limitálja a növekedést.
A légszennyezéssel – főleg a közlekedés következtében – számottevő nitrogén terhelés is éri a levegőt és azon keresztül a
természetszerű ökoszisztémák talaját. A mezőgazdasági területekre kiszórt trágyaszerek mennyiségének egy részét a szél
átviszi a szomszédos erdőkbe és gyepekre.
Az akác telepítése és a természetszerű erdőkbe elegyedése növeli az erdő talajának nitrogén tartalmát, és ezzel fokozza
gyomosodását.
Bolygatás
Bolygatás minden olyan ökoszisztémát (annak abiotikus közegét, vagy az abban élő társulást, illetve mindkettőt) érő behatás, ami „kilengést” okoz a társulás működésében. A kisebb bolygatások (pl. kidől néhány faegyed, vagy elönti a folyóvíz
az ártéri erdőt) az illető ökoszisztéma működésének „részei”, a nagyobb bolygatások (pl. a szélvihar kidönti a fák többségét,
vagy az egész erdőt, illetve ha évekig víz alatt áll az ártéri erdő (mint a kiskörei tározó kialakítása után), akkor az ökoszisztéma, illetve a társulás jelentősen megváltozik, (degradálódhat), akár más társulássá alakul.
Az erdőben lezajló bolygatások (erdőgazdálkodás, szemetelés, taposás, túlzott vadlétszám, valamint egyéb külső terhelések (nitrogén ülepedés) a talajok nitrogénben való feldúsulását eredményezik. Ennek egyik legszembetűnőbb jele a nitroﬁ l
fajok tömegessége. A bolygatott területen először az egyéves nitroﬁ l növények (tyúkhúr, borostyánlevelű veronika, piros
árvacsalán, kisvirágú nebáncsvirág, ragadós galaj, szulákkeserűfű stb. terjednek el, majd hamar megjelennek az évelő fajok
(nagycsalán, falgyom, fekete bodza stb.) is. A nitrogén-túlkínálat, a nitroﬁ l fajok fellépése miatt az eredeti ﬂóra fajai visszaszorulnak, illetve eltűnnek (Bartha 1996)

2. ábra. Széltörés a Magas-Tátrában
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Egy természetes száraz gyep bolygatási rezsimjéhez hozzátartozik, hogy időről időre leég, nagy testű növényevők tapossák
és legelik, rovargradációk érik, hangyabolyok vagy rágcsálótelepek bontják meg a gyeptakarót.
Számos faj életciklusához kifejezetten hozzátartozik a bolygatás. Vizes élőhelyeken tömeges a nád (Phragmites australis)
csak szárazra került iszapfelszínen, illetve néhány cm-es vízben képes ivaros szaporodásra, a tartósan vízben álló nádasok
csak klonális növekedés révén képesek fennmaradni.
Az ember által okozott, szélsőségesen nagy bolygatások, természetrombolások (nagy területű erdőirtás, a természetes gyepek beszántása, környezetszennyezés, átgondolatlan folyamszabályozások, lápok, mocsarak lecsapolása, stb.) után, ha egyáltalán lehetőség van az élővilág visszatérésére, az csak egy lassú, elsődleges-, ill. másodlagos szukcessziós folyamat során
lehetséges.

Szukcesszió
Adott terület növényzetének időbeli változása a szukcesszió. Ha ez a változás jelentős és hosszantartó, akkor az illető területen különböző társulások követik egymást.
Megkülönböztetünk szekuláris és biotikus szukcessziót. Szekuláris szukcesszión a földtörténeti idővel mérhető változássorozatokat értjük. A biotikus szukcesszió során állandó makroklíma mellett rövidebb időszak alatt változnak a közösségek
egy adott földrajzi területen. A változás iránya meghatározott: pionír növénytársulásról több lépcsőn keresztül a klimax
társulás felé mutat. Ebben a folyamatban tehát a társulások meghatározott időbeni egymásutánját szeriesznek nevezzük.
A szárazföldi pionír társulásokra jellemző a fajszegénység és a magas egyedszám (alacsony fajdiverzitás), míg a
klimaxtársulások fajgazdagok, viszonylag kisebb fajonkénti egyedszámmal.
Eltérő klíma alatt eltérő zárótársulások alakulhatnak ki ugyanazon pionír társulásból. A klimax felé haladó szukcessziós
változásokat progresszív szukcessziónak, míg az ellenkező irányba mutatókat regresszív szukcessziónak (degradáció) nevezzük.
Célszerű elkülöníteni egymástól a primer és a szekunder szukcessziót. Előző esetben a folyamat talajmentes felszínen (pl.
zátonyon, sziklán, nyers homokon, vagy mesterségesen kialakított talajmentes felszínen: felhagyott bánya-, vagy beépített
felszínen stb.) indul meg. Természetvédelmileg értékesek a tavakká, vizes élőhelyekké szukcesszionálódó felhagyott kavicsbányák.

3. ábra. Természetes vizes élőhelykomplexé szukcesszionálódott egykori kavicsbánya

Szekunder szukcesszió esetén a felszínt már fedte valamilyen növényzet, amely a megőrzött talaj képzésében is részt vett,
és amelyben az itt működő fajok szaporítószervei is fennmaradhattak. A szekunder szukcesszió megindulásakor tehát van
talaj és a talajban sok faj magva, rizómája stb. jelen van és ez fontos a szukcesszió menete szempontjából, míg a primer
szukcesszió csak a kívülről odajutó fajok megtelepedésével tud megindulni, s a talajképződés is csak a szukcesszióval párhuzamosan zajlik. Ennek megfelelően hosszabb ideig is tart a primer szukcessziós változás. (tűzvész vagy tarvágás utáni
szukcesszió)
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A szukcesszió jellemzője tehát, hogy a növénytársulások egy területen időben váltják egymást. Tipikus példa a felhagyott
hegyi irtásrét berdősülési folyamata, ami jól szemlélteti az irányultságot is, hiszen a lágyszárúak dominálta társulás előbb
cserjék, fafajok által dominált társulássá alakul.
Egy hazai vizsgálat szerint a felhagyott szántókon tíz év kell a szántóföldi gyomok kiszorulásához, ami után már a száraz
gyepek generalista fajai dominálnak. A szárazgyepek specialista fajainak részaránya évtizedek alatt is csak lassan nő, tehát, ha nemcsak a domináns fajokat, hanem a teljes fajkészletet vizsgáljuk, akkor a löszgyep regenerációjának időigénye
több száz évre becsülhető (Ódor et. al. 2007).

4. ábra. Az egykori kertekből kivadult orgona jelentős szerepet játszik a felhagyott szőlők és gyümölcsösök beerdősödésében.

Főleg a primér szukcesszió megindulása és sebessége függ attól, hogy a primér felszíntől mekkora távolságban milyen növényzet található, ahonnét a szukcesszióban résztvevő magok és egyéb propagulumok érkezhetnek.

5. ábra. Idegenhonos invazív fafajok (a képen a bálványfa) sajnos egyre gyakoribbak a nem művelt gyepek fás szukcessziójában

A szukcesszió sebessége függ azon abiotikus tényezők viszonyaitól, amik a szukcesszióban részt vevő populációk produkciós viszonyait a leginkább meghatározzák. A mi éghajlatunkon a legfontosabb, a szukcessziót akadályozó tényező a vízhiány.
Hazánk területe – leszámítva a mintegy 16%-ot kitevő természetközeli vegetációjú felszínt – folytonos szukcessziós folyamat alatt áll, amit az emberi tevékenység viszonylag szabályos időközönként megszakít. Igaz ez a termesztett növények
tábláira, amin a gyomok szukcesszióját a földműveléssel szakítjuk meg, a kaszálással és legeltetéssel akadályozott gyepi és
cserjés szukcesszióra.

Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar І Science Learning Center – Junior College І Konferencia-kötet І

45

KÉMIA
Érzékszerveinkkel és műszereinkkel az anyagi világban
DR. NÉMETH ZSOLT ISTVÁN
egyetemi docens
Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Kémiai Intézet
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
e-mail: nemeth.zsolt@emk.nyme.hu
Már az általános iskola felső tagozatán, elsősorban a kémia oktatásához kötődően kijelentjük, hogy az anyagok - ﬁ zikai és
kémiai - tulajdonságait az őket alkotó molekulák határozzák meg. A molekulák átlagos méretűknél fogva a „nanovilág” képviselői. Az ember magasságához viszonyítva kb. 1 milliárdszor kisebb méretű részecskék. Érzékszerveink egyes molekulákat nem, csak egy meghatározott számnál több molekulát tartalmazó anyagi halmazokat képes érzékelni. Pl. a szemünk
könnyen észrevesz egy papírlapra nyomtatott vagy rajzolt 0.1 mm-es egyenes vonalat, amelynek vastagságát megközelítőleg 100 000 egymás mellett elhelyezkedő, a festékként szolgáló szerves molekula tölti ki. Szaglásunk is csak a szaglóhámsejtekhez érkező több ezer gázhalmazállapotú molekula egyidejű hatását érzékeli.
A különböző anyagokat meghatározó molekulákat anyagi voltukban nem vagyunk képesek észrevenni, s így az egyes molekulák közötti különbségeket sem tapasztalhatjuk meg: pl. azt, hogy milyen atomok alkotják az egyiket és milyenek a másikat. Ennek ellenére mindegyikünk képes a környezetünkben előforduló anyagok között különbséget tenni. A használati
tárgyainkat könnyen beazonosítjuk fa, fém és műanyag alkatrészei alapján. Életünk szerves részévé vált az anyagok megkülönböztetése. Az újság papírból van, az autók kárpitját valamilyen műanyagból készítik, a fa vagy műanyag ablakkeretbe
helyezett átlátszó lemezt ablaküvegnek nevezik. Otthonainkban a felületén krómozott, rézanyagú csapból áramló folyadék
pedig víz, stb.. A környezetünket alkotó anyagokról, mint anyagi halmazokról közvetett módon, az őket felépítő molekulák
összegződő tulajdonságainak észlelésén keresztül veszünk tudomást.
Mi tesz minket képessé arra, hogy a különféle anyagokat felismerjük? A válasz egyértelmű. Az anyagi halmazok tulajdonságaira érzékeny érzékszerveink: látásunk, hallásunk, tapintásunk és ízlelésünk. Az anyagi világban való magabiztos tájékozódásunk alapját egyrészt az biztosítja, hogy az anyagok tulajdonságai egyértelműen kapcsolatba hozhatók az anyagok
minőségével és mennyiségével, másrészt használati tárgyaink anyagát történeti távlatokba nyúló anyagminőségi állandóság jellemzi. Gondoljunk pl. csak az építkezési alapanyagokra (tégla, homok, mész, stb.) vagy szerszámainkra (kés, balta,
csavarhúzó, stb.). Senki sem gondol arra, hogy az ablakban lévő üveget vajon síkformára csiszolt jéggel vagy esetleg plexi
lemezzel helyettesítették-e. Tárgyaink összetételében ritkán következik be változás. Állandóságuk teszi lehetővé, hogy
felismerésükhöz tapasztaláson keresztül egy olyan tudást szerezzünk, amelynek mindennapi alkalmazásával a különböző anyagok egymástól megkülönböztethetők, ill. beazonosíthatók. E tudás alapja egy fogalomtársítás. Az anyagokat, mint
főneveket, tulajdonságaikat kifejező jelzőkkel, határozókkal illetjük. A víz folyékony, színtelen, szagtalan, a vas szilárd halmazállapotú, kemény, fémes színű, az elektromos áramot jól vezető anyag, stb.
Az összetétel kémiai vizsgálataiban, előre megtervezett módon az emberiség több évezredes tapasztalatából kiindulva
kapcsolatot teremtünk az érzékelt anyagi tulajdonságok, valamint az anyagi összetevők minősége és mennyisége között.
A tudomány fejlődése során megalkotta az emberi érzékszerveket helyettesítő vagy azokat kiegészítő műszereket. Mérőberendezéseinkkel az érzékelés határai kiterjeszthetőek, ill. azok az anyagi tulajdonságok is megjeleníthetők, amelyeket
mi magunk nem érzékelünk. Minden kémiai analízis alapja egy olyan anyagi tulajdonság érzékelése, amelynek mértéke
az anyagminőséggel és az anyagmennyiséggel egyértelműen kapcsolatba hoztató. Olyan anyagi tulajdonságokat, mint pl. a
színt, szagot, halmazállapotot, stb.-t, a molekulák elektronszerkezete határozza meg.
Az elektronszerkezet - a kémiai kötésekben és a magános párokban lévő elektronok halmaza - speciﬁ kus, az adott molekulára jellemző elektromos erőteret alakít ki a molekula környezetében. A molekuláris elektronsűrűség eloszlását szokás
töltéstérképnek is nevezni. A molekuláris tulajdonságok töltéstérképekre visszavezethetők. A töltéstérképek alapján megítélhetők a molekuláris taszító és vonzó kölcsönhatások. A molekuláris erőterek kölcsönhatása során, a kölcsönhatás előtti
állapothoz képest torzul, polarizálódik a töltés térkép, ami az elektronszerkezetből fakadó tulajdonságok módosulását vonja maga után.
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Anyagi halmazok érintkezési felületénél megváltozik a felületi határréteg részecskéi közötti kölcsönhatás, ha az egyik kölcsönható fázis anyagminősége megváltozik, pl. mert azt egy más anyagi halmazra cseréljük. Gáz és szilárd fázisok érintkeztetése során a szilárd anyag felületén gázfázis molekulái megkötődnek, felhalmozódnak. A jelenségek adszorpciónak
nevezzük. Az adszorpció során a szilárd fázis felületét képező részecskék elektronszerkezete módosul, ami jelentősen megváltoztathatja a szilárd fázis makroszkopikus tulajdonságait, pl. térfogatát, elektromos vezetőképességét, fényelnyelő képességét, stb. Az adszorpciós réteg indukálta tulajdonságváltozások érzékelések, ill. méréstechnikák alapját képezhetik.
Az adszorpció jelensége tapasztalható pl. különböző gázokra érzékeny félvezető anyagok esetében, amikor a félvezető felületéhez tapadó, adszorbeálódó gázhalmazállapotú molekulák a félvezető felületi erőterének megváltoztatásával jelentősen
módosítja annak elektromos tulajdonságait, pl. az ellenállását.
Hasonló a ﬁzikai-kémiai, határfelületi jelenségek nem csak a szervetlen anyagok világában ﬁgyelhetők meg, hanem sejtek,
élőszervezetek működésében is meghatározó szerepűek. Pl. az ízlelés és a szagérzékelés is határfelületi kölcsönhatások kialakulására vezethetők vissza. Szaglószervünket alkotó hámsejtek sejtfalaikba ágyazott receptor molekulái adszorpciós
kölcsönhatások révén képesek az illékony molekulákat átmenetileg megkötni (1. ábra).

1. ábra. Az orr szaglóhámja, -sejtjei, ill. az érzékszőr membránba ágyazott receptor.

Az illatmolekulák receptorba ágyazódása a molekuláris erőterek kölcsönhatásán keresztül a receptor térszerkezeti változását idézi elő, ami dominó elvszerűen egymást követő biokémiai változások sorozatát indukálja. Az illékony vegyületek
kötödése módosítja a receptor töltéstérképét, elektronszerkezetét s következményként térszerkezetét, ami szaghatásnak
nevezett ﬁziológiás ingert idéz elő.
A nyelvünk ízlelő bimbói is a szaglóhámsejtekhez hasonlóan működnek. A szaglással ellentétben nem gázhalmazállapotúak, hanem a nyálban, mint sűrűfolyadékban oldott molekulák a receptorok inger anyagai. A különböző íz hatást szolgáltató
receptorok eloszlása heterogén, a nyelv különböző részein elkülönülnek egymástól.
A tapintás és a nyomásérzékelés is a bőr idegvégződéseinél, mechanikai hatásra bekövetkező fehérje térszerkezet módosulásaira vezethető vissza.
Hallószervünk, a fül a levegőben tejedő hullámokra – a levegő periodikusan terjedő nyomás változásaira érzékeny.
Szemünk a környező tárgyakról visszaverődő fényt érzékeli. A látás az anyag és az elektromágneses sugárzás kölcsönhatásán alapul. Szemünkbe jutó fény, vizuális ingert kiváltva, a retina rúdjaiban és pálcikáiban nyelődik el. Az anyagok
elektromágneses sugárzási energiájának elnyelése, mint képesség egy az élővilág fenntartása szempontjából is lényegi tulajdonság, amelynek érzékelésére műszeres analitikai technikákat is kifejlesztettünk. A retinában a látható tartományú
fényenergia elnyeléséért, egy sejtmembrán fehérjéhez, az opszinhoz kötött A-vitamin (retinal) molekula a felelős. Fényhatására az opszin-A-vitamin komplexben, a rodopszinban a retinal térszerkezete cisz-állapotból transz-állapotúra módosul. A molekula kiegyenesedik. A molekuláris léptékű mechanikai munkavégzés megváltoztatja az opszin töltéstérképét, s
térszerkezetét, ami kihat a vele szoros kapcsolatban lévő transzducin makromolekulára, azt aktiválja. Az aktivált transzducin csökkenti a cGMP (ciklikus-glükóz-monofoszfát) mennyiségét, ami viszont a sejtmembrán Na+ és K+ ion áteresztő
csatornáinak záródását vonja maga után. Eredményként a látósejtek axonjaiban elektromos impulzus indukálódik, s terjed
tovább. A látás ﬁziológiája is többlépcsős, kaszkádelemek sorozatát foglalja magában.
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A tudomány megalkotta érzékszerveink műszeres alternatíváit. Illat- és ízanyagok mérésére elektronikus orr, ill. nyelv detektorokat fejlesztettek ki. A tapintás nyomásérzékelő funkcióját modellezi az elektronikus mérlegeinkbe szerelt nyúlásmérő bélyeg. Fényérzékelő mérőköri egységként használjuk berendezéseinkben a fotodiódát, a foto-elektronsokszorozót,
valamint a képalkotásra szolgáló CCD csipet. A hangok érzékelésére pedig különböző mikrofonokat alkalmazunk. Az elektronikus orr funkció adszorpciós kölcsönhatáson keresztüli kivitelezésére számos szenzort fejlesztettek ki. Közülük egy
példát kiemelve, a szagérzékelőben különböző gázokra szelektív elektromosan vezető polimereket helyeznek el.

2. ábra. Gázérzékelő polimer adszorbens térfogatának változása szelektív adszorpció folyamán.

A látás legegyszerűbb helyettesítő detektora a fotodióda. A fotodióda egy félvezető áramköri egység, amelynek vezetőképessége a ráeső fényintenzitással arányosan változik. Így segítségével a mérendő fényintenzitás is elektromos sajátosság
mérésével vitelezhető ki. A foto-elektronsokszorozó érzékelő rétege a fény fotonjaival arányos mennyiségű elektront bocsát
ki, amelyeket a dinódáknak nevezett elektróda sorozat lavinaszerűen megtöbbszöröz, s ennek eredményeként ez a detektor
is a beeső fényintenzitással arányos áramjelet produkál.
A fényérzékeléssel kivitelezett analitikai vizsgálatok a fényelnyelési törvényen, a Bougouert-Lambert-Beer törvényen
alapulnak. A fényelnyelési törvény kimondja, hogy az anyagok abszorbanciája, a fényelnyelő anyagra eső és onnan távozó
fényintenzitások hányadosának logaritmusa, egyenesen arányos az anyag fajlagos fényelnyelő képességével és koncentrációjával. Fajlagos abszorbancia nagyságát a fényhullámhossza befolyásolja. Ebből adódóan az abszolút abszorbancia matematikai értelemben hullámhossz és koncentrációtól függő tulajdonság. Az abszorbancia hullámhossztól való függése alapján minőségi azonosításra, koncentrációtól való függéséből fakadóan pedig mennyiségi meghatározásra nyílik lehetőség.
Az egyik legismertebb kémiai analitikai módszer, a spektrofotometria esetében az anyagokat utraibolya-látható tartományú sugárzásnak tesszük ki, s az anyagok fényelnyelési tulajdonságát jelenítjük meg. Az anyagok hullámhossz szerinti fényelnyelése, spektruma anyagminőséget, az elnyelt fényenergia mértéke, a spektrumok csúcsainak nagysága pedig,
anyagmennyiséget fejez ki. Ilyen és egyéb más tulajdonságok mérésén keresztül az anyagok vizsgálhatók és összetételük
megállapítható.
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Flavonoidok a mindennapi életünkben
DR. RÁKOSA RITA
adjunktus
Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Kémiai Intézet
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
e-mail: rrita@emk.nyme.hu
A ﬂavonoid-kutatás eredményeit ismertető közlemények száma az 1970-es évektől kezdődően rohamos növekedést mutat. Ennek elsődleges oka, hogy többszörösére nőtt az elmúlt évek során a növényekben kimutatott, illetve izolált ﬂavonszármazékok száma. Ezek a vegyületek analóg kémiai felépítésük ellenére változatos szerkezetűek, ma már 6000 körüli
ﬂavon-származékot azonosítottak (HARBORNE és WILLIAMS 2000). A ﬂavonoidok in vitro vizsgálata elsősorban arra
irányul, hogy a növényekben lejátszódó különböző folyamatokat kontrollált körülmények között lehessen megﬁgyelni, modellezni és azokból következtetni az összetett reakciók végbemenetelére. Az antioxidáns hatású ﬂavonoidok lassítják, vagy
megelőzik az oxidatív folyamatokat, melyeket a szabad gyökök indítanak el. A növényi táplálékokban (zöldségek, gyümölcsök) jelenlevő antioxidánsok az utóbbi évtizedekben egyre inkább a ﬁgyelem középpontjába kerültek, mivel jelentős szerepet töltenek be az egészség megóvásában.
Természetes élettani folyamat, hogy szabad gyökök keletkeznek a szervezetben. Fontos szerepük elsősorban abban rejlik,
hogy védelmet nyújtanak a szervezetet megtámadó káros mikroorganizmusok ellen. A szabad gyökök tevékenységét egy
védelmi rendszer kontrollálja. Ha ez a kontrolláló rendszer zavart szenved, a szabad gyökök elszaporodva károsan befolyásolják az egészséges sejtek működését, és elősegítik az öregedési folyamatokat. A túlzott szabadgyök-képződésnek számos
oka lehet: környezeti hatások (környezetszennyezés, káros UV sugárzás, dohányzás, stressz), a szervezet immunrendszerének gyengülése, helytelen táplálkozási szokások. Az antioxidánsok lassítják, vagy megelőzik az oxidatív folyamatokat,
melyeket a szabadgyökök indítanak el. Az antioxidáns hatással rendelkező anyagok köre széles, vannak köztük vitaminok,
ásványi anyagok és egyéb anyagok. Legjelentősebb képviselőik: E-vitamin, C-vitamin, β-karotin, szelén és a ﬂavonoidok
(SZABÓ 2005).
A természetes ﬂavonoidok a magasabb rendű növények mindegyikében megtalálhatóak. A ﬂavonoidok elnevezés egy vegyületcsoportot jelöl, melynek tagjai hasonló kémiai alapvázzal rendelkeznek. A ﬂavonoidokra a C6-C3-C6 alapszénváz
jellemző, a két benzolgyűrű egy O-atomot tartalmazó heterociklikus gyűrűn keresztül kapcsolódik. A ﬂavonoidokon 13 különböző vegyületcsoportot értünk, amelyek egymástól az alapszerkezethez kapcsolódó hidroxil- és metoxicsoportok számában és helyzetében, valamint az alapváz oxidáltsági fokában térnek el egymástól. Az alapvázhoz (aglikon) különböző
cukormolekulák kapcsolódhatnak, és glikozidokat hoznak létre, amelyek sokkal gyakrabban fordulnak elő a természetben,
mint aglikonjaik (NÉMETH 1997).

1. ábra: A ﬂavonoid alapváz

A növények a saját immunvédelmükhöz termelik a ﬂavonoidokat, amik védik a növényt a növényi kártevőkkel, vírusokkal,
baktériumokkal, gombákkal szemben; védelmet biztosítanak a szabadgyökök ellen; segítik a növekedést szabályozó enzimek termelését; és a növények pigmentjeiként kiszűrik a nap káros sugárzását. Szerepet játszanak a növény ízének és színének kialakításában.
A ﬂavonoidok a nevüket az először azonosított, sárga színű vegyületcsoportról (ﬂavus = sárga) kapták, amelyek a virágszirmok, termések, őszi levelek színét adják. Egy részük színtelen (az emberi szem számára csak UV fényben látható), mások
fehér, sárga, kék vagy lila színűek. Az antocianidinek vörös-kék színezőanyagok. Az antocianidinek színe nagymérétékben
függ a környezet pH-jától. Számos ﬂavonoid meghatározza egy-egy adott fafaj színét is, és a szín legtöbbször különböző
hatásokra (napfény, hőkezelés, fémionok, nedvesség) megváltozik, ami a faanyag dekoratív célú felhasználásánál fontos
szerepet tölt be (IMAMURA 1989).
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A ﬂavonoidok az emberi szervezetben is széleskörű kémiai és biológiai aktivitást mutatnak. Szent-Györgyi Albert 1936-ban
mutatta ki, hogy a citrusfélékből származó ﬂavonoidok csökkentik a hajszálerek törékenységét és áteresztőképességét. A
ﬂavonoidok élettani szerepe szerteágazó: immunerősítő, gyulladáscsökkentő hatásúak, gátolják a daganatok növekedését,
csökkentik az asztma és allergia kialakulásának esélyét, vírus- és baktériumellenes hatásúak és kedvező hatással vannak a
szívre és az érrendszerre. Szerepük a megelőzésben fontos, és kiegészítő kezelésként alkalmazzák.
Megﬁgyelték, hogy a Franciaországban élő emberek között sokkal ritkábban fordul elő szív- és érrendszeri megbetegedés az
Egyesült Államokhoz, Angliához, vagy Magyarországhoz képest, holott a rizikófaktorok (elhízás, dohányzás, zsírfogyasztás) jelenléte mindenütt hasonló volt. A vizsgálatok azt igazolták, hogy akik rendszeresen, de csak mértékletes mennyiségben (napi 1- 2 dl) fogyasztottak minőségi vörösbort, azoknál kisebb volt a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának
esélye, mint akik egyáltalán nem ittak alkoholt, vagy akik ettől nagyobb mértékben fogyasztották azt. A védettség mögött
a vörösborban található antioxidáns molekulák állnak. Ezen molekulák közül a rezveratrollal foglalkoztak legrészletesebben, amely a borba a kék szőlő héjából kerül (SIEMANN 1992).
Ugyanilyen kedvező hatású anyagok találhatóak az étcsokoládéban is. A kakaó, és a belőle készült csokoládé többféle
ﬂavonoidot tartalmaz, az egyik fajtájának (katechin) nagy előnye, hogy jól felszívódik. Mivel az antioxidáns ﬂavonoidok a
kakaóban találhatók, egyértelmű, hogy a magasabb kakaótartalmú, minőségi étcsokoládéban magasabb ezeknek a vegyületek mennyisége. A tejcsokoládé is tartalmaz ilyen anyagokat, de csak kisebb mennyiségben, s egyes vizsgálatok szerint a
tej csökkenti a felszívódásukat. Ebből a szempontból tehát a magas kakaótartalmú étcsokoládé fogyasztása mindenképp
előnyösebb, mintha tej- vagy fehércsokoládét eszünk.
Az egyre népszerűbb zöldtea is bővelkedik ﬂavonoid vegyületekben. A tealevél erjedésének megakadályozása révén (ez
okozza a zöldtea fanyar ízét) ezek a vegyületek megmaradnak a tealevélben, így szervezetünk a zöldtea révén is értékes
védőanyagokhoz jut.
Nagy mennyiségben találhatók élelmiszereinkben is, naponta jelentős mennyiséget fogyasztunk ezekből a vegyületekből. LUGASI (2000) öt, a természetben leggyakrabban előforduló ﬂavonoidvegyület, a kvercetin, a luteolin, az apigenin, a
kempferol és a miricetin mennyiségét határozták meg mintegy 150-féle növényi élelmiszerben. Az összes ﬂavonoid menynyiségét illetően a zöldségek közül a hagymafélék, a fehérrépa, a spenót, a zeller és a lencsefajták bizonyultak a leggazdagabb forrásnak. A gyümölcsök közül jelentős ﬂavonoidforrások a bogyósok, az olajos magvak közül pedig a dió tűnt ki nagyon jelentős ﬂavonoidtartalmával.

I. táblázat: Növényi élelmiszerek ﬂavonoid-tartalma (mg/kg) (LUGASI 2000)
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Minél több információ lát napvilágot a ﬂavonoidokkal kapcsolatban, annál valószínűbb, hogy egyik ételről sem derül majd
ki, hogy csodaszer lenne, viszont számos élelmiszerről bizonyítják be, hogy hasznos a szívünknek és ereinknek. Az előnyös
hatásokért nem feltétlenül egyetlen molekula, hanem molekulák kombinációja lehet felelős. A ﬂavonoidok segítik a vitaminok hasznosulását, főleg az antioxidáns E és C vitaminokkal együttműködve, egymás hatását felerősítve hozzájárulnak az
immunrendszer optimális működéséhez. A környezeti hatások egy részét - mint a levegőszennyezés, a munkahelyi stressz
– nehéz kiküszöbölni, de helyes táplálkozással, életmóddal mindenki tehet valamit egészségének megóvása érdekében.
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Vízanalitika. Felszíni vizek minősége
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Felszíni víznek nevezzük a földkéreg mélyedéseiben található vizeket, melyek lehetnek állóvizek, folyóvizek, patakok. Lehetnek természetesek és mesterségesek – halastó, tározó, csatorna. A felszíni víz kémiai és biológiai összetevőket tartalmazó élettér a növényi és állati szervezetek számára (Pátzay, 2005).
A felszíni vizek felhasználása nagyon sokrétű. Ide tartozik a vízi közmű ellátás, ivóvíz előállítás, mezőgazdasági vízhasználatok, termőterület öntözés, ipari vízhasználatok, vízenergia termelés, hajózás, szállítás, rekreációs célok, a természetvédelmi vizes élőhelyek vízzel való ellátása és nem utolsó sorban a keletkező szennyvizek elhelyezése (Pásztó, 1998).
A vízminőség, mint fogalom az adott követelményeknek való megfelelést jelenti. Ezeket a tulajdonságokat meghatározva
kifejezhető, hogy az adott víz mennyire felel meg azoknak a követelményeknek, amire használni akarjuk.
A Víz Keret Irányelv (VKI) az Európai Unió vízgazdálkodásra vonatkozó legfontosabb jogszabálya. Célkitűzése, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű vizet biztosítson a jövő nemzedék számára. Ennek érdekében védelmet biztosít minden
víztípusnak: folyóknak, tavaknak, tengerpart menti vizeknek, felszín alatti vizeknek. Szigorú minőségi előírásokat tartalmaz annak érdekében, hogy 2015-re minden víz feleljen meg a „jó állapot” követelményeinek. A vízgazdálkodást nem
határok szerint, hanem vízgyűjtő területenként szervezi meg, és biztosítja minden érdekelt hatékony részvételét. A VKI
teljesítése az ökológiai kritériumok előtérbe helyezésével alapvetően megszabja a vízgazdálkodás feltételrendszerét, a
vízminőségvédelem elsődleges prioritása új alapokra helyezi az egész területet.
A minősítés teremti meg a kiindulási alapot a víztestek „jó állapotának” eléréséhez szükséges intézkedési programok meghatározásához. A VKI nem csak a vizek állapotának értékelését, hanem annak javítását is megköveteli, így a minősítés nem
csupán egyszerű tényközlés, hanem a jogilag kötelezően végrehajtandó cselekvések meghatározója is (Clement, 2010).
A felszíni vizek minőségét meghatározott indikátor paraméterek segítségével lehet jellemezni. A vízben lévő ﬁzikai, kémiai, biológiai és bakteriológiai komponensek időszakosan, vagy évszakosan folyamatosan változnak. Rendszeres ellenőrző
vizsgálatokkal a változások nyomon követhetők, ill. meghatározhatók a további víz felhasználási lehetőségek.
A vizek minőségének meghatározása mintavételből, helyszíni és laboratóriumi ﬁzikai, kémiai, biológiai és bakteriológiai
vizsgálatok elvégzéséből, és a vizsgálat során mért adatok rendszerezett értékeléséből áll. A vizek minőségi állapota a monitoring eredményei alapján határozható meg.
A VKI miatt a felszíni vizek megﬁgyelésének jellege, az eddig alapvetően kémiai és hidrológiai orientáltságú hagyományos
rendszer, kibővült biológiai és morfológiai vizsgálatokkal.
A természetes vizek minősítését megalapozó vizsgálatok 5 csoportba sorolhatók:
A) Oxigénháztartás jellemzői: az oldott oxigén koncentrációja, oxigéntelítettség, BOI, KOIps, KOIk, TOC, szaprobitási index.
B) Nitrogén- és foszforháztartás jellemzői: NH4+, NO2-, NO3-, szerves nitrogén (mg/l, mindig átszámítják nitrogénre), összes
foszfor, ortofoszfát (μg/l), kloroﬁ ll-A.
C) Mikrobiológiai jellemzők: Coliformszám 1 ml-ben, Salmonella.
D) Mikroszennyezők (μg/l koncentrációtartományban) és toxicitás
D1: szervetlen mikroszennyezők: Hg (μg/l)
D2: szerves mikroszennyezők: PAH-ok (16 ilyen vegyület, a legkisebb a koncentrációja a benz(a)pirénnek, ami
bizonyítottan nagyon karcinogén), PCB-k (μg/l)
D3: toxicitás: Daphnia-, csíra- és halteszt
D4: radioaktív anyagok: különösen Csernobil óta fontos, vizsgálják az összes β aktivitást, Cs, Sr, Trícium
izotópok mérése.
E) Egyéb jellemzők: pH (első osztály: pH = 6,5-8), vezetőképesség, vízhőmérséklet, összes lebegő anyag, zavarosság,
keménység.
Az egyes vízminőségi osztályok követelmény-határértékeit minden egyes vizsgálati metodikára az MSz ISO 12749
szabvány 2. táblázata tartalmazza.
A vízminősítés vízminőségi osztályokba való besorolást is jelent. Az MSZ 12749 szabvány öt különböző osztályt különít el:
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I. osztály: kiváló víz
Mesterséges szennyezőanyagoktól mentes, tiszta, természetes állapotú víz, melyben az oldott anyag tartalom kevés, a tápanyagterhelés csekély és szennyvízbaktérium gyakorlatilag nincs.
II. osztály: jó víz
Külső szennyező anyagokkal és biológiailag hasznosítható tápanyagokkal kismértékben terhelt, mezotróf jellegű víz. A víz
természetes szagú és ízű. Szennyvízbaktérium igen kevés.
III. osztály: tűrhető víz
Mérsékelten szennyezett (pl. tisztított szennyvizekkel már terhelt) víz, amelyben a szerves és a szervetlen anyagok, valamint a biológiailag hasznosítható tápanyagterhelés eutroﬁzálódást eredményezhet. A szennyvízbaktériumok következetesen kimutathatók. Egyes fajok számának csökkenése és egyes fajok tömeges elszaporodása vízszíneződést is előidézhet.
Esetenként szennyezésre utaló szag és szín is előfordulhat.
IV. osztály: szennyezett víz
Külső eredetű szerves és szervetlen anyagokkal, ill. szennyvizekkel terhelt, biológiailag hozzáférhető tápanyagokban gazdag víz. A nagy mennyiségű szerves anyag biológiai lebontása, a baktériumok nagy száma (ezen belül a szennyvízbaktériumok uralkodóvá válnak), valamint az egysejtűek tömeges előfordulása jellemző. A víz zavaros, esetenként színe változó,
előfordulhat vízvirágzás is.
V. osztály: erősen szennyezett víz
Különféle eredetű szerves és szervetlen anyagokkal, szennyvizekkel erősen terhelt, esetenként toxikus víz. Szennyvízbaktérium tartalma közelít a nyers szennyvizekéhez. A víz átlátszósága általában kicsi, zavaros, bűzös, színe jellemző és változó.
Laboratóriumi elemzési vizsgálat szükséges, ha részletes kémiai analízist, vagy sok összetevő pontos mennyiségi meghatározását, illetve nyomnyi szennyezők mérését kell elvégezni. A mikrobiológiai és bakteriológiai vizsgálatok kivitelezése is
csak laboratóriumi körülmények között lehetséges. Ezeket a méréseket a szabványban rögzített előírás szerint kell elvégezni.
A változó komponensek mennyiségi mérésére (pl. NO2-, NO3-, oldott gázok, pH, oxigén telítettség) helyszíni vizsgálat elvégzése szükséges. Ekkor rendszerint analitikai gyorsteszteket, illetve merülő szondákat használunk, amelyeknek eredményei műszerezett kiértékelési módszer alkalmazása esetén egyenértékűek a laboratóriumi mérésekével.
Tájékoztató kémiai adatokhoz, illetve annak eldöntésére, hogy a megadott határérték alatt, vagy fölött van a vizsgált komponens koncentrációja, elegendő az analitikai gyorstesztek titrimetriás, vagy szín-összehasonlító módszereinek alkalmazása. A kolorimetriás módszernél a mintához adott reagens a meghatározandó komponenssel színváltozással járó reakcióba lép. A kialakult szín az egyes koncentrációtartományoknak megfelelő színskálával összehasonlítható (Molnárné, 1997).
A bemutató órán a klasszikus vízminőségi paramétereket: sóháztartás, keménység, lúgosság, nitrogénháztartás, foszforformák meghatározása analitikai gyorsteszt (Visocolor-Umweltkoffer, Photometer PF-1013024) segítségével történt.
Az analitikai gyorstesztek nagy előnye, hogy gyorsan, viszonylag kevés vízminta felhasználásával egyértelmű eredményeket kapunk a vizsgált komponensekről. A gyorstesztek méréshatárai összhangban vannak a nemzetközi szabványok követelményeivel.
A vízminőség a víz ﬁzikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak összessége. A víz minőségének meghatározása a víz szakszerű mintázásából, a vízmennyiség méréséből, valamint a helyszíni és laboratóriumi ﬁzikai, kémiai, biológiai és bakteriológiai vizsgálatokból áll. Ezen feladatok elvégzésének helyét, gyakoriságát, kivitelezésének módját a vonatkozó szabványok
rögzítik, vagy útmutatót adnak az eljárás lefolytatásához.

Felhasznált irodalom
CLEMENT A.: Felszíni vizek minősége és terhelhetősége: a vízminőség-szabályozás új feltételrendszere a VKI tükrében. A Magyar Hidrológiai
Társaság XXVIII. Országos Vándorgyűlése, Sopron, 2010. július 7-9.
MOLNÁRNÉ HAMVAS L.: Vízkémia, Egyetemi jegyzet, Sopron, 1997.
PÁSZTÓ P.: Vízminőség-védelem, vízminőség-szabályozás. Veszprémi Egyetemi Kiadó, 1998.
PÁTZAY Gy.: Vízkémia. Vízkémiai technológia, 2005.
http://kankalin.kte.bme.hu/Dok/eloadasok/vizkemia.pdf
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MATEMATIKA
Komplex számok
TORMÁSI LÁSZLÓ ÁDÁM - KÁLMÁN GYULA
erdész technikus, 13.B,
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Roth Gyula Gyakorló Szaközépiskola és Kollégium
9400 Sopron, Szt. György utca 9.
e-mail: tormasiocsi@freemail.hu
PROF. DR. HORVÁTH JENŐ egyetemi tanár, professor emeritus előadása alapján
Iskolai tanulmányaink során szemléletes tárgyalás módban ismerkedtünk meg a valós számokkal. Az így kialakított számfogalom alapján ismertnek tételezzük fel a valós számok R halmazát, továbbá azt hogy az R-ben van összeadás, szorzás.
Ezt röviden a valós számok testének nevezzük.
A valós számok teste algebrai szempontból nem bizonyult kielégítőnek mivel pl. az X2 + 1 = 0 egyenletnek nincs megoldása a valós számok között. Ezért a számfogalom bővítésére került sor. Így jutottunk el komplex számok fogalmához, ahol a
z = a + bi alakú számokat komplex számoknak nevezzük. Ahol a,b ϶ R , és i2 = -1, jelölése C, és az a — t valós résznek, a b — t
képzetes résznek.
Komplex számok algebrai alakja
Legyen két komplex szám z1 = a + bi és z2 = c + di
a két szám összege z1 + z2 = (a + c) + (b + d)i
a két szám szorzata z1z2 = (ac + bd) + (ad + bc)i
Tehát az eredményeik is komplex számok. Ebből a deﬁ níciókból könnyű belátni a következő azonosságokat: - kommutativitás, - asszociativitás, - additív egység és multiplikatív egység léte, - disztributivitás
A komplex számokat azért vezettük be, mert pl. a valós számok körében a négyzetgyökvonást nem tudtuk elvégezni. Vajon
a komplex számok körében elvégezhető-e a négyzetgyökvonás? Ezt egy konkrét számpéldán mutatjuk meg. Általánosan
ugyanígy végezhető el.
Melyik az a szám, amelynek négyzete -3 -4i ?
Formulában felírva -3 -4i = x + yi
Ebből -3 -4i = (x2 + y2) + 2xyi
Így az x2 + y2 = -3, 2xy = -4
egyenletrendszert kell megoldani. Az utóbbiból y-t kifejezzük és az elsőbe helyettesítjük:
2
y = -—
x
4 = -3
x2 = —
x2
Ebből

x4 + 3x2 - 4 = 0

Így

x2 = -3 ± 9+16
2

x ϶ R → x2 = 1 → x1,2 = ± 1 → y1,2 = ± 2

Tehát két komplex szám van, melynek a négyzete -3-4i. éspedig a megoldások
z1 = 1 - 2i
z2 = -1 + 2i
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Komplex számok ábrázolása
Adott z = a + bi komplex szám. Vegyünk fel egy koordináta rendszert ahol az x tengelyt
a valós tengelynek nevezzük és egységpontját 1-gyel jelöljük. A másik y tengelyt képzetesnek nevezzük és az ő egységpontját i-vel jelöljük.
Az ábrán látható, hogy a komplex számok és a sík pontjai között a megfeleltetés kölcsönösen egyértelmű.

Komplex számokabszolút értéke
A z = a + bi szám konjugáltjának nevezzük a –
z = a - bi szám alakot. Könnyen belátható, hogy z + –
z = 2a és z –
z = a2 + b2.
A zz– = a2 + b2 számot nevezzük a komplex szám abszolútértékének → |z|
Komplex számok trigonometrikus alakja
Adott legyen egy komplex szám pl.: z = a + bi. Tehát legyen |z| = r és α x tengely és a z által bezárt szög
Az ábráról leolvasható, hogy a = r cosα és b = r sinα, tehát z = r (cosα + isinα)
ebből az α a z komlex szám argumentuma és r pedig az abszolút értéke.
Végezzünk el egy számolást
1 és sinα = -—
3,
Pl. legyen z = -1 - 3i ebből |z| = r = 2 így cosα = -—
2
2
azaz α = 240°
ebből z = 2 (cos 240° + i sin240°)
pontosabban z = [cos (240° + k360°) + i sin (240° + k360°)]
Általánosságok: 1 = cos0° + i sin0°, i = cos90° + i sin90°
-1 = cos180° - i sin180°, -i = cos270° + i sin270°
Trigonometrikus alakban szorzás
Legyen két komplex szám pl.
z1 = r1 (cosα + i sinα) és z2 =r2 (cosα 2 + i sinα 2). Ebből z1z2 = r1r2 [(cosα 2cosα1 - sinα1sinα 2) + i (sinα1cosα 2 + cosα1sinα 2)]
azaz z1z2 = r1r2 [cos(a 1 + a 2) i sin(a 1 + a 2)]
Látható hogy a szorzásnál az abszolút értékeket összekell szorozni az argumentumokat pedig össze kell adni. Ebből adódik
a hatványozás, mely zn = rn [cos(nα) + i sin (nα)]
Trigonometrikus alakban osztás
Vegyük fel az alábbi két komplex számot. Így
z1 r1 cosα1 + i sinα1 r1 (cosα1 + i sinα1)(cosα 2 - sinα 2)
=
=
z2 r2 cosα 2 + i sinα 2 r2
(cos2 α 2 + sin2 α 2)
=

r1
[(cosα1cosα 2 + sinα1sinα 2) + i(sinα1cosα 2 - cosα1sinα 2)] azaz
r2

z1 r1
= [cos(α1-α2) + i sin(α1-α2)]
z 2 r2
Ebből adódik az n-edik gyökvonás, ami
n

α k360°
α k360°
z = n r [cos +
+ i sin +
n
n
n
n
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ahol k=0,1,2,……n-1. Tehát a komplex számok körében az n-edik gyökvonás mindig elvégezhető és gyökként n db különböző
komplex számot kapunk. Ezek a komplex számok egy origó középpontú n r sugarú körbe beírt szabályos n szög csúcsai lesznek.
A komplex számokat a gyakorlatban villamos ipari mérnökök használják az összetett hálózatok leírása.

Forrás
Felkészítő: PROF. DR. HORVÁTH JENŐ professor emeritus
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NÖVÉNYEK
A Soproni-hegyvidék leggyakoribb gomba fajai
TORMA DÁNIEL
erdész technikus, 13.A
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Roth Gyula Gyakorló Szaközépiskola és Kollégium
9400 Sopron, Szt. György utca 9.
e-mail: torma.daniel@freemail.hu
DR. CSISZÁR ÁGNES egyetemi docens előadása alapján

Legismertebb ehető gombák
A gombák eukarióta sejtekből álló, egy vagy többsejtű, általában telepes felépítésű, fotoszintetizáló pigmenteket nem tartalmazó, kitintartalmú sejtfallal rendelkező élölények, melyek az élővilág egy önálló országot alkotják. A gombák a szárazföldi körülményekhez alkalmazkodtak. Táplálkozásuk szerint vagy szaproﬁták (azaz korhadékokat, az elpusztult élőlények maradványait fogyasztják), vagy mikorrhizásak (gyökérkolonizálóak, azaz a gyökéren keresztül szimbiózisban élnek
egy gazdanövénnyel), vagy pedig az élő gazdaszervezetet lebontandó szerves anyagként hasznosító paraziták. Szaporodásuk rendszerint a széllel szállítódó spórákkal történik. Jelenleg kb. 100 000 fajukat ismerjük, de becslések szerint akár
3-400 000 eddig ismeretlen gombafaj is létezhet. A gombák kutatásával a mikológia foglalkozik.

Ízletes vargánya
A lombhullató erdőkben, de a kevert erdőkben, erdőszéleken és tisztásokon
is előfordul. Egész Európában elterjedt. Kalapjának átmérője a 12-25 cm-t is
eléri, zsírosan fénylő, gesztenyebarna, fehér peremű és húsos. Fiatalon halvány, később zöldessárga spóratermő rétege csöves szerkezetű, mely a kalapról
könnyen lefejthető. Tönkje, akár 15 cm magasra is megnő, vörösesbarna, csíkos, felső részén ﬁnom, fehér hálózat található. Húsának színe nyomásra nem
változik. Nem szabad összetéveszteni a sátántinóru (Boletus satanas) mérgező
gombafajjal, melynek termete hasonló, de tönkje és kalapjának alja feltűnően
piros, háta pedig nem barna, hanem fakó színű, húsa nyomásra gyengén kékül.
1. ábra: Ízletes vargánya

Rókagomba
Nyáron és kora ősszel jelenik meg a meleg, esős időszakokban, ezért hazánkban
egyes száraz években igen kevés terem. Erdőtalajon, különösen a sűrű, sötétebb
bükkerdőkben és tölgyesekben, bokros helyen és mohás, nyirkos hegyoldalon
többnyire csoportokban fordul elő. Egyes vidékeken igen gyakori. Tölcsér alakú, de szabálytalan, kalapszerűen kiszélesedő felső része fodros szélű. Közepes
termetű, tojás sárga színű gomba. Termőrétege ráncos, eres (nem lemezes). A
kalaprésze többnyire domború, hullámosan lapos, csak néha tölcséres, 3-10 cm
széles, széle kezdetben kissé aláhajló, később felhajló és fodrosodó. Színe sárga – főtt tojás sárgájához hasonló – vagy világosabb, főleg a bükkösben termett
példányok sárgásfehérek.
2. ábra: Rókagomba
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Kékhátú galambomba
Lomberdők talaján egyesével, sokszor nagy mennyiségben terem a fák alatt,
mivel mikorrhizás gomba. Kalapja eleinte félgömb alakú, domború, majd lapos, 5–15 cm nagy, vastag húsú. Közepe mindig bemélyedő, széle aláhajló, majd
öregen kiterülő, hullámos. Felszíne nedves-síkos, később száraz és sugarasan
ráncos. Színe változó, mivel megtalálhatóak rajta a lila, kékes, zöldes, sárgásszürke, gyakran felhősen foltosan tarka színek. A tönk zömök, vastag, hengeres, feltűnően merev, hosszant ráncolt. 5–10 cm hosszú.

3. ábra: Kékhátú galambomba

Nagy őzlábgomba
Lomb- és fenyőerdőben egyaránt megterem, különösen füves, ritkás, ligetes
erdőben, akácosban, ﬁatalosban, irtásos, bokros helyeken, erdőszéleken, többnyire seregesen vagy boszorkánykörökben. eltűnő, igen nagy, hosszú tönkű,
esernyőszerű gomba. A kalap közepén csúcsos, barna, a többi részén, világos
alapon barna, felszakadozó pikkelyektől tarka. Barnán tarkázott tönkje lefelé
vastagodó, alul gumós, és rajta eltolható gyűrű van. Szag és íz: Kellemes dió illatú és ízű, édeskés. A ﬁatal gomba: Tönkje duzzadt, felfelé vékonyodó, alul széles talpon álló. A tönk csúcsán a kalap kicsiny, tojás alakú, ezért a ﬁatal gomba
dobverőre, cimbalomütőre emlékeztet.
4. ábra: Nagy őzlábgomba

A gombázás alapszabályai:
Minden alkalommal mutassuk meg a gyűjtött gombát gombaszakértőnek és csak az általuk ellenőrzött gombát fogyasszuk
el. Ismerőseinknek is csak bevizsgált gombát ajándékozzunk. Az összes, gyűjtött mennyiséget vigyük el a szakértőhöz, ne
csak egy - egy példányt!
Gombát mindig vesszőkosárba, illetve kisebb mennyiséget papírzacskóba gyűjtsünk, mert műanyag dobozban, nylon zacskóban befülled és tönkre megy!
Az ismeretlen fajokat elkülönítve gyűjtsük!

Felhasznált források
http://www.knedli.com/hu/hu_gomba.php
http://www.gombanet.hu/
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GERINCES ÁLLATOK
Az erdő és a vad
BELLÉR KRISTÓF
erdész technikus, 13.A
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Roth Gyula Gyakorló Szaközépiskola és Kollégium
9400 Sopron, Szt. György utca 9.
e-mail: bokler1@freemail.hu
DREMMEL LÁSZLÓ kutató előadása alapján

Vadkár
A vadkár a vad normális életvitele – táplálkozás, mozgás és a búvóhely készítése, annak használata – során okozott gazdasági hátrány, azaz kár, amit az általa használt területen lévő mezőgazdaságilag művelt vagy erdőterületeken okoz. A vad
valóban anyagi kárt okoz az erdőgazdálkodóknak és veszélyeztetheti a védett növénytársulásokat, problémát jelentve ezzel
a természetvédőknek. Azt azonban leszögezhetjük, hogy az erdő egy olyan ökoszisztéma, ahol a vadnak éppúgy helye és
szerepe van, mint a lágyszárú és fás szárú növényeknek, rovaroknak, hüllőknek, madaraknak. A vad nélküli erdő nem működhet, minden szempontból természetellenes.
A mezőgazdaságban okozott vadkárok a vad táplálkozása, taposása, túrása vagy törése következtében a szántóföldön, a
gyümölcsösben és a szőlőben a mezőgazdasági kultúra terméskiesését előidéző károsítások.
A mezőgazdasági vadkárok a magvak elvetésétől a termés beéréséig jelentkezhetnek vagy fokozódhatnak a termény teljes
elpusztulásáig.
Korai vadkárnak nevezzük a vetéstől számítva a növény zöldbimbós állapotáig bekövetkező károsítást. Zsenge vadkárnak
számít a virágzástól a terméskötésig előidézett károsítás. Érési vadkárról beszélünk akkor, amikor a termésben jól látható
legelési, taposási és termést csonkító, roncsoló károk jelentkeznek. Legtöbb gazdaság ebben a szakaszban jelenti be vadkárát, mivel ilyenkor a leglátványosabb a termés pusztítása, ami vagy állandósul 50-70%-ig vagy a mindig nagyobb vadcsapat
végleg birtokába veszi és tönkrerágja a táblát. A teljes vadkár tulajdonképpen a termény 100%-os pusztulását jelenti.
Nyilván először a szarvas töri le taposásával, vagy agancsával „rendet vág”, majd a ledöntött kukoricasorokat, illetve maradványcsöveket a vaddisznó eszi meg. Ezután már csak „muﬂon- vagy őzlegelőt” adhat a tábla, vagy pedig a környező területekről a fácánok látogatják, míg csak le nem takarítják teljesen. A legérzékenyebb növénypusztítás tehát a korai vadkár
és a teljes vadkár szakaszában észlelhető. Csakhogy a korai vadkár szakaszában még lehetőség van az újravetésre, a teljes
vadkár esetében már csak a remélt termés kárbecslését végezhetjük el.
Hazánkban a leggyakoribb erdei kár az erdősítések rágása. Amennyiben a rágás a csemete pusztulását idézi elő, ami egyéves
mesterséges erdősítésekben gyakoribb, mennyiségi kárról beszélünk. A vadrágás okozta minőségi kár a csemete növekedésbeli visszaesését, a későbbi faanyag minőségi romlását okozza. Rágáskárt gyakrabban kérődző vadfajaink okoznak, de a
vaddisznó is kitúrhatja az egyéves erdősítések csemetéit és megrághatja azok gyökfőjét, mennyiségi kárt okozva.
A vad által okozott erdei kár formái: rágás; törés; kéreghántás; dörzsölés; tiprás; csemeték kihúzása; túrás; makk felszedés.

A különböző vadfajok által okozott károk
Vaddisznó
Az utóbbi évtizedekben a nagytáblás növénytermesztés következtében számuk igen megnőtt. Sokszor közvetett kártétele is
jelentős, amit a „csörtetéssel” (tördelés, taposás), valamint turkálással okoz.
Szarvas
Táplálékban kevésbé válogatósak, számos növény vegetatív és generatív részeit fogyasztják, vegetációs időszakban főként
zöld részeket, télen azonban rügyeket, hajtásokat, vesszőket és vékonyabb ágakat (gallyakat), sőt fakérget is. Igen nagy károkat okoznak a csemeték vezérhajtásainak lerágásával.
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Őz
Erdészeti szempontból jelentős, azonban kártétele mezőgazdasági kultúrákban nem számottevő. Esetenként csekély károkat okozhat a lucernában, borsóban, répában a levelek csipkedésével, elfogyasztásával. Fiatal rügyeket rág meg, agancsváltáskor ﬁatal fák kérgének lehántásával okozza a legnagyobb kárt. Jelentős kárt okoz zsenge növények és növényrészek
lelegelésével. Kiváltképp kedveli a leveleknél gazdagabb tápanyag-tartalmú generatív részeket. Megrágja még a ﬁatal napraforgót, kukoricát, gabonát, és taposásával is jelentős kárt okozhat. Vadűző zsinórral, riasztással lehet az őzet távol tartani.
A szárnyasvadfajok közül elsősorban a fácán és a galamb okoz kárt a mezőgazdasági kultúrákban. A fácán különösen a
búza-, kukorica -, bab- és borsóvetéseket rontja a vetés után kb. 3 hétig. A madarak lecsípik a csíranövények csúcsát, de ki is
húzogathatják a csírázó növényeket a talajból.
A vadkár-elhárításon a vadlétszám apasztását, a ﬁzikai, kémiai módszerekkel végzett riasztást, őrzést értjük. Ami azért
fontos, hogy kizárjuk a vadkárok miatt fellépő másodlagos károsítások előfordulását. A vadkár elhárításának leghatásosabb módszere a prevenció, amelynek feltétele az erdő vadeltartó és vadtűrő képességének megfelelő vadlétszám. Különösen fontos ez a téli és a kora tavaszi időszakban, amikor a vad a táplálék, az időjárás viszontagságai miatt az erdőbe húzódik,
és ilyenkor szinte kizárólag az erdőre van utalva, bár igen sok kárt okoz a bekerítetlen gyümölcsültetvényekben is.
A vadkár elleni védelem alapja a kár kialakulásának ok-okozati vizsgálatakor tisztázható. Noha a vadkárok igen sok tényezőre vezethetők vissza a vad oldaláról, azonban első és legfontosabb az élelemszerzés szempontja. A vad ugyanis elsősorban
a táplálkozás során kerül közvetlen kapcsolatba az erdészeti és mezőgazdasági növényekkel.

Felhasznált források
RÓNAI F.: Vadgazdaságtan
SZABÓ P. (szerk) (1997): Magyarország erdőállományának főbb adatai. Állami Erdészeti Szolgálat, 1996. Budapest.
BARTHA, D., FARAGÓ, S., NÁHLIK, A., WINKLER, D., (2006) (FARAGÓ S. szerk.): Magyar Vadászati Enciklopédia,
Totem Plusz Kiadó, Budapest.
http://www.agraroldal.hu/vad-2_cikk.html
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ÖKOLÓGIA
Ökológiai kapcsolatok
SALAMON PÉTER
környezetvédelmi technikus, 13.CT
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Roth Gyula Gyakorló Szaközépiskola és Kollégium
9400 Sopron, Szt. György utca 9.
e-mail: salamon.p@freemail.hu
DR. BERKI IMRE egyetemi docens előadása alapján
Az ökológia a tudományok azon ága, amely az élettereket, az élőlények és a környezet kapcsolatait vizsgálja. Az ökológia a
biológiához, s azon belül az egyed feletti (populáció, társulás, ökoszisztéma, bioszféra) szünbiológiához tartozó, tehát élőlényközpontú tudományág; környezetbiológiának is szokták közhasználatban nevezni. Környezetbiológiai jelenségeket
előidéző okokat, kényszerfeltételeket, a jelenségek mechanizmusát és hátterét kutatja.

Egyed ﬂetti szerveződési szintek (SIO: Supra Invidual Organization)
• Populáció (népesség):
egy fajhoz tartozó azon egyedek összessége, melyek tényleges szaporodási közösséget alkotnak
• Biocönózis (társulás):
egy időben, egy helyen együtt élő populációk összessége
• Biotóp (élőhely):
a társulások szoros összefüggésben vannak vele
azon élő és élettelen feltételek összessége, amelyek biztosítják a társulás életfeltételeit
Az együttélés során az egyedek, populációk hatnak egymásra és az élettelen környezetre.

Ökológiai kapcsolatok
•
•
•
•
•
•
•

Neutralizmus: A populációk között nincs számottevő kapcsolat.
Asztalközösség: A az egyik populáció egyede táplálékot vesz el a másik populáció egyedétől.
Együttélés: Mindkét fél számára előnyös kapcsolat.
Antibiózis: Az egyed anyagcsereterméke gátolja egy másik egyed fejlődését.
Zsákmányszerzés: Az egyik egyed elfogyasztja a másik egyedet (növényevés, állatevés, kannibalizmus)
Élősködés: Az egyik egyed egy másik élőlényből táplálkozik.
Versengés: Egymáshoz közeli niche-t betöltő fajok között kapcsolat, ami lehet vízért területért stb.-ért való versengés
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A szimbiózis két vagy több különböző faj (általában egymásra utalt) szoros együttélése. A szimbiózisban mindkét fél kölcsönös előnyökhöz jut.
A szimbiózis fajtái:
• Lichenizmus: zuzmószimbiózis vagyis az algák és gombafonalak együttélése.
• Szimbionta növény: növény és növény között kialakult úgynevezett ﬁtoszimbiózis.
• Zooszimbiózis: állatok közötti szimbiózis
• Szimfília: olyan kapcsolat,amelyben az egyik faj a másik faj testnedveit fogyasztja pl.: termeszek kapcsolata más
rovarfajokkal.
• Szimforizmus: Más élőlényen való rajtaélés, anélkül, hogy a hordozó szervezet kárt szenvedne.
• Mikorrhiza: gombák és magasabb rendű növények szimbiózisának neve.
Mikorrhiza:
Gombák és növények közötti kialakult szimbiózis egyik formája. A gomba micéliumából kiinduló gombafonalak behálózzák
a gazdanövény gyökereit, a kétféle élőlény kölcsönösen segíti egymás tápanyaghoz jutását, a növény által fotoszintetizált
cukrokkal és egyéb szerves anyagokkal látja el a gombát. Ezek a forrástól először a gyökérszövetekbe jutnak, majd onnan a
gombapartnerekhez. Cserébe a micélium hatalmas felszínével és a növény gyökereinél több felvevőképességével több vízhez
és ásványi anyaghoz jut. Így például az olyan talajokból, amelyekben a foszfát-ionok szorosan kötődnek vas-oxidokhoz, a növényi gyökerek képtelenek kivonni a foszfort, de a mikorrhizális micéliumok ezekhez a forrásokhoz is hozzáférnek, miként a
növény számára immobilis cink molibdén és rézvegyületekhez is. A gombafonalak szerves vegyületeket is le tudnak bontani.
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KÉMIA
Érzékszerveinkkel és műszereinkkel az anyagi világban
KOVÁCS GÁBOR
környezetvédelmi technikus, 13.CT
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Roth Gyula Gyakorló Szaközépiskola és Kollégium
9400 Sopron, Szt. György utca 9.
e-mail: planetdeamon@hotmail.com
DR. NÉMETH ZSOLT ISTVÁN egyetemi docens előadása alapján
Az NYME előadássorozat kémiai előadások az érzékszerveinkkel és műszereinkkel az anyagi világban kielőadást Dr. Németh Zsolt István előadásában halhattuk a Roth Gyula Gyakorló Szaközépiskola és Kollégium dísztermében.
Az anyagi tulajdonságokat tapasztalat és tanulás útján határozzuk meg. A tanult anyagokat nem keverjük össze nem vélünk
hasonlóságot például a fa-üveg illetve az üveg és a víz között sem. Megtanuljuk továbbá, hogy az anyagok állandóak, nem
lehet az üvegből se víz, se fa.
Mintavételezés során azt vizsgáljuk, hogy a különböző anyagoknak milyen ﬁzikai, illetve speciﬁ kus kémiai tulajdonságai
vannak. A mintavételezéstől az azonosításig több fázis különböztethető van:
1. Analízisre alkalmas minta vétele, ami kis mennyiségű és nyers.
2. Analítikai vizsgálódások, mint például a vezetőképesség, a fényelnyelő képesség, illetve a különböző kémiai tulajdonságok.
3. Ebből egy jel képződik, amelyet jelfeldolgozás során értékelünk.
4. A kapott jelet feldolgozzuk, összehasonlítjuk, és ebből kiderül, hogy ismert vagy ismeretlen anyagról van-e szó.
Abszorbció: megkötés. Minden anyag abszorbál vagyis megköt, ez azt jelenti hogy a rajtunk lévő ruha is folyamatosan megköt, talán a legszembetűnőbb ebben amikor koszos lesz.
Szaglás: Az orrunkban szaglóhám található, melyben a receptorok száma közel 1000, ami megközelítőleg 10000 szagot
képes felismerni, szabad elektrolitok segítségével, melyek töltéstérkép változást okoznak, amit az agyunk feldolgoz, inger
keletkezik.
Ízlelés: A nyelv az ízlelés szerve, melyen a különböző receptorok csoportokba rendeződve azonosítják a különböző elektrolitokat, úgy, mint édes, sós, keserű és savanyú. Érdekesség képpen megemlíthető, hogy a különböző csoportok nem tudják
azonosítani a másik csoport által felvehető ingereket, melyre a legszemléletesebb példa, ha valami keserű dologgal érintjük
meg a nyelvünk hegyét nem érezzük a keserű ízt.
Látás: Talán a legbonyorultabb érzékszervünk, amellyel a fények hullámhosszát érzékeljük.
A folyamat bonyolult. A szem pálcikák segítségével érzékel, az ebben található rodobszinok átveszik a fotonok energiáját,
amely töltéstérkép változással jár ami ﬁzikai változást okoz, ilyenkor a Kálium ionok szabadon mozognak, ebből keletkezik
a ﬁziológiai inger ami érzetet okoz amit az agy látássá „fordít”.
Léteznek úgynevezett műszeres látó illetve szagló gépek, melyek különböző ﬁzikai tulajdonságok alapján azonosítják a fényeket, illetve a gázok koncentrációját. A gázkoncentrációt a különböző koncentrációk alapján a színek leolvasásával tudjuk
ellenőrizni, míg a fényeket vezetőképességük alapján alapján osztályozza a gép.
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A ﬂavonoidok hatása mindennapi életünkben
KOVÁCS GÁBOR
környezetvédelmi technikus, 13.CT
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Roth Gyula Gyakorló Szaközépiskola és Kollégium
9400 Sopron, Szt. György utca 9.
e-mail: planetdeamon@hotmail.com
DR. RÁKOSA RITA adjunktus előadása alapján
Az Új Széchenyi terv keretein belül a Nyugat-Magyarországi Egyetem egy előadássorozatot indított útjára több témakörben, melyek nyílt előadások voltak, így a kémiai témájúakat volt szerencsém meghallgatni. Az előadást Dr. Rákosa Rita tartotta, témája a manapság nagyon felkapottnak számító ﬂavonoidok voltak.
Fogalmak
• Flavonoidok: Olyan minden növényben megtalálható anyagok, amelyek az emberi szervezetben segíthetik az immunrendszerünk működését, de gyógyító hatással nem rendelkeznek tehát gyógyszerként nem alkalmazhatóak.
• Szabadgyökök: Az emberi szervezet által termelt, nagyon reakcióképes, de igen rövid életű molekulák, amelyek azt
a célt hivatottak ellátni, hogy a beteg illetve károsító sejteket megsemmisítsék, miközben önmaguk is elpusztulnak.
A szabadgyökök dohányzás, stressz, depresszió hatására nem képesek ellátni az eredeti feladatukat és az egészséges
sejteket is megtámadják.
• Antioxidánsok: Olyan gyökök, amelyek oxidáló hatásuk révén szüntetik meg, fogják vissza a kártevő szabadgyököket.
A ﬂavonoidok felfedezése Szent-Györgyi Albert nevéhez fűződik, aki még vitaminnak hitte őket és P-vitaminként nevezte
el őket, amiért Nobel-díjat kapott. Az összes növényben megtalálható ﬂavonoidok leginkább a bogyós termésekben találhatóak meg nagy számban, de a főzés, illetve a hámozás során sok elveszhet közülük. Élettani hatásuk jelentős, hiszen sok
pozitív hatással bírnak. Az érrendszer működésében példának okáért erősítik az erek falát, gátolják a vérlemezkék összetapadását segítenek fenntartani a megfelelő keringést, sőt jelentős hatásuk, hogy daganatnövekedés gátló hatásuk is jelentős.
Leginkább táplálék-kiegészítőként alkalmazhatóak.
Egy európai kutatás alkalmával a nemzetek egészségügyi helyzetét, betegségek országonkénti, kultúrák alapján elkülönülő
előfordulási esélyeit vizsgálták, mely kutatás során arra jöttek rá, hogy a Franciaországban oly elterjedt minőségi vörösbor
fogyasztás során a szervezetbe bekerülő, a vörös szőlőszemekből az emberi szervezetbe jutó, ﬂavonoidok hatására az érrendszeri betegségek ezen a területen kirívóan jól példázzák azok gyógyhatásait. Lényeges még a zöld teában találtató 30
tömegszázalékos, illetve a minőségi csokoládé 10%-os ﬂavonoid tartalma.
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Vizeink védelme
KÁLAZI GERGŐ
környezetvédelmi technikus, 13.CT
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Roth Gyula Gyakorló Szaközépiskola és Kollégium
9400 Sopron, Szt. György utca 9.
e-mail: kalazi.gerg@citromail.hu
VISINÉ DR. RAJCZI ESZTER adjunktus előadása alapján
Az iskolai tanítás keretein belül számos előadáson vettünk részt, melyek közül egy a vizeink védelmével ezen belül a víz
analízissel foglalkozott. Ezen előadáson felbuzdulva készítettem el saját előadásomat, mely nem az analitikával hanem
sokkal inkább az ivóvízzel való spórolás egyik módját szerettem volna a leendő közönséget tájékoztatni.
Első ízben fontos ismerni a Föld vízkészletét, hogy tisztában legyünk a víz szerepével és nélkülözhetetlen voltáról. Víz található nemcsak az élő szervezetek sejtjeiben és szöveteiben, hanem fontos biológiai és kémiai reakciók eleme is továbbá
élethelyül szolgál. A Földön található víz mintegy 97%-a sós, az édesvíz 79%-a hó és jég formájában fordul elő, 20%-a talajvízként található meg, egy százalék pedig a felszíni folyó és állóvizeink.
Vizeink szennyezése nagyban csökkenti a fogyasztható ivóvíz mennyiségét. A sarki jegek édesvize a felmelegedés hatására
olvad és sós vízzel elegyedve fogyasztásra alkalmatlan lesz. A talajba jutó szennyeződések végett a talajvizeink és folyóvizeink már nem iható minőségűek.
A víz felhasználása rendkívül sokrétű, használjuk, mint ivóvíz, közmű, szállítás céljából, energia hordozóként, ipar és mezőgazdasági célokra valamint szennyvizeink tisztított formában történő tárolására.
A vizeink minőségét az MSZ 12740-es szabvány alapján történik, ebben helyet kap a felszíni víz minősége, mintavétel helye.
Vizeinkben nagymértékben található nitrit, nitrát és ammónium ionok, melyek az ivóvízbe nem kívánatosak, mert az úgy
nevezett kék halált okozzák, ami fulladásos halál. Oka hogy a nitrogén kiszorítja a hemoglobinból az oxigént, erre legérzékenyebbek természetesen a csecsemők.
A vízzel való spórolásnak legegyszerűbb módja hogy odaﬁgyelünk a minimális vízhasználatra (fogmosás, borotválkozás) és
víztakarékos berendezések használata. A másik megoldás, hogy olyan helyeken ahol nem szükséges ivóvíz minőségű víz ott
esővízzel vagy talajvízzel való pótlása. Vagy kutakat létesítünk.
Kutak mélysége: az 500 m-nél mélyebbek közepes mélységű kutak, 200 - 500 m mélyek kis mélységűek az 50 - 200m, sekély
mélységűek az 50 m-nél kisebb mélységű kutak. lehet ásott kút ez nem ivóvíz minőségű, nagy mennyiségű víz tárolására
képes. Vert kutaknak kisebb a vízhozama, de ezek már majdnem ivóvíz minőségűek. A fúrt kutaknak a legjobb a vízhozam
és ezeket két vízzáró réteg közé fúrják vagyis ivóvíz minőségű vizet szolgáltatnak.
A kutak létrehozásával történő spórolás csak egyik formája a vizeink védelmének, de ha csak ezzel próbáljuk csökkenteni
az ivóvíz felhasználást már mintegy 51%-os nyereséget „könyvelhetünk” el. De a legfontosabb tán hogy a vizeinket meg kell
védeni a szennyeződésektől, ugyanis az ivóvizeink nagy részét a folyóvizeinkből nyerjük tisztítás útján.
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Kiadványszerkesztés:
EFFIX-Marketing Kft.
Nyomda:
PALATIA Nyomda és Kiadó Kft.
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