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A kdrnyezethat6saa szarvasmarha
teljesitmdny6re
Addm Tamds
Allattenydszt€si
Herceghalom
dsTatarmdnyozdsi
Kutat6Intdzel,
A szerz6, munkat6rsaival el6rt eredm6nyeir6l sz6mol be; milyen teljesitm6nycsdkken6ssel lehet a terhel6 klima, k6ros leveg6grizok 6s zaj hat6sakor szdmolni
tehenekndl,borjakn616s hiz6marhdkn6l. Ebben a hht6tenyez6ker6ssdge,tartama, azok
egyiittes hat6sa,de a genetikai-kiirnyezeti interakci6 is szerepetjdtszhat.
Klima. Telen, fagypont alatt kiildntisen az itatott borjak reagdltak negative (a
v6dett kardmra) a hidegre, a testttimeg-gyarapodiiscsijkken6s 25Vo-otis eldrt akkor,
amikor a l6gsebess6gfokoz6dott (x: 2,52 m/sec). Tart6s hidegben a magyartarka
'C)
tehenek (x: -5
tejtermeldse8.4Vo-ka1
csdkkent. A 160 kg-os magyartarka6s
'C
'C
holsteinfriz hfz6bikdk-5
minimrilis h6m6rs6kletn6l23,1Ea-k^l
dtlagos6s -13
csiikkentettdk testtiimeg-gyarapodrisukat6s romlott a takarmiiny drt€kesit6siik.
Nydron, ki.ildntisena nagytejfr tehenek reagiiltak a h6sdgnapokratermeldscscikkendssel,amely 8% kdriil mozgott,de nedves,meleg id6benezt meghaladta.A borjak a
(x:26,3 "C, max.:38 'C) a kdvetkez6kdthetespe.i6dusbanreag6ltak
melegperi6dusra
negativan (35,9% testtiimeg-gyarapodriscsiikkends 6s l87o-kal gyeng6bb takarmdny
€rtdkesit€s).Ny610n az drny6koskardmbanh(zlalt ndvend6kbik6k (4 faj ta) a zert istell6s
tdrsaikndl jobb teljesitmdnyt nyfjtottak.
K6ros leveg6gizok. Nem megfelel6 almozr{sds eldgtelen szell6ztet6shat6s6raa
0,31tlEoCO2,52 ppm NH3 6s 56 mg/m3 HzS koncentrrici6jrileveg6bena tehenek
iitlagosannapi 1 liter tejjel termeltekkevesebbet10 nap alatt, mint az azt megel6z6
'C)
(x: 23,6
tisztaleveg6jf szakaszban.
Magash6m€rs€kleten
mdr enyh6nszennyezett
leveg6 (CO2: o,l+tfEo,21 ppm NH:) negativhatdssalvolt a borjak teljesitmdny6re(a
testtdmeg-gyarapodis 7,4Vo-kallett kevesebb).Nedves leveg6ben a kriros hat6s fokoz6dott. A hiz6bikrik 0,06tf%oCOz-ben ds 11 ppm NH3 mellett 150 6s 430 kg kitzdtt
7,2Vo-kal gyarapodtakjobban, mint tdrsaik 0,19tf7oCOz 6s 20 ppm NH3 leveg6ben. A
magas h6m6rs€klet fokozta a teljesitm6ny cstikken6s6t.
Zaj. A vizsgdlt magyarorszrigiteh6nistdll6kbana zajt produk6l6 munkafolyamatok
(kitrdgySzds,takarmdnyozds,fej6s, szell6z6berendez6s)
65,8 dB 6s 92,2 dB kdzdtt
melytdnusf zajsz\ntet adtak. Az er6s zajhatr4saz id6 14,3Vo-6bandllott fenn. 5-10%
kdzdtti tejtermelds csrikkendsselkell szdmolni. A hizdmarhek mrir 76 dB er6ss6gf,
mdlyt6nusfi, tart6s zajta (12 6ra,hap) teljesitmdnycsiikken6ssel(3%) reag6ltak a csendes kdrnyezetben hizlalt t6rsaikhoz k6pest.
A szerz6javaslatokatad, hogy milyen m6dszerekkellehet a kdrnyezetteljesitmenyt csdkkent6hatdsairmersekelni.
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Madarak scir6teredetfl6lomm6reez6se
Akoshegyi Imre
CATEvadbiol6siai
Kutat6Allom{s
Oktat6.
Magyarorsz6g teriiletdn a vaddszatoksor6n 6vente mintegy 240 tonna 6lomsitr€tet
l6nek ki. Ennek jelent6s rnennyis6geaz intenziven vadiiszott teriileteken koncentrdlddik. A szerz6 a Vadgazddlkod6si Alap t6mogatdsr4valvizsgiilta e teriiletek 6lomsiir6t
szennyezettsdgdt,a teriileteken 616szdrnyasok6lomexpozici6j6t, ezzel iisszefiigg6sben
az 6lomm6rgez€s gyakorisdgdt 6s a szdvetek 6lomtartalmdt. Osszefiiggdst taliilt a
teriilet szennyezettsdge6s a lenyelt sdrdtek gyakorisdga kiizittt.
A zfz6gyomorban tal6lhat6 siir6tek alapj6n e teriileteken a vadr6cdk 43,65qo-a
kitett enyh6bb vagy srilyosabb 6lomm6rgez6s vesz6ly6nek. A mdj 6lomtanalm6nak
vizsg6lata azt mutatta, hogy a m6g repiil6 Sllatoknak is ttibb mint l8%-a 6lomm€rgez6sbenszenved.
F6c6nok eset6benaz 6lomexpozfci6 csupdnhat sz6zal6kra,mig a mdj 6lomtartalma
alapj6n a m6rgez€snekmin6sithet6 esetek 10,84 szdzal€kratehetok.
A ztizdgyomorban a sdrdt jelenldte vagy hi6nya 6s az 6lommergez6s ktiziitt az
iisszefiigg€snem szignifikdns.
Az izomsziivetben az 6lomtartalom gyakan meghaladjaaz6lelmezdsihat6rdrtdket.
Ez a vizsg6lt f6c6nok eset6ben 0-82,14Vo, mig kacs6knril 0 €s 4l,184o kitziitt volt,
6llom6nyonk€nt igen elt6r6 mdrtdkben.
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Legel6s kiz6r6s6,nakhat6sahomoki gyepekre
Altbiicker Vilmosl, GergelyAttila2,Hahn Istv6n2& Szab6Miiria3
' ELTEEtol,igi"iTon.r6k,Budapest
2 MTAOkol6giai
Kutat6csoport,
ELTE,Budapest
Modellez6
Tanszdki
r ELTENijvdnyrendszertani
Budapest
€s6kol6giaiTanszdk,
A poszter bemutatjaegy 1989 6sz6n inditott, hosszf t6vra tervezett vizsg6lat
n6gy6ves eredmdnyeit. A c€l az iireginyril (Oryctblagus cuniculus) szerep6nektisztiiz6sa a bugaci 6sbor6kds6vel6 homoki gyepdnek fenntartdsdban.A kutatds megkezd6sekor 34 db 1 m'-es permanenskvadrdtot jeliilttink ki: egyeseketa nyulak, mdsokat a
nagyobb testi niivdnyev6k el6l elkerftve, illetve veltik 6dnt6legesen kontroll tedileteket. Minden ndgyzetben6vszakonk6ntmegbecsiiltiik a ndvdnyfajok boritdset.
A n<iv6nyfajok
abundanci6lis
ill. diverzitdsivdltozdsaialapj6na n6gy€vesvizsgdlat
utdn a kiivetkez6k Sllapithat6k meg:
1. A nyril kiz6r6sajelent6s hat6ssaljdrt, a nagyobb testt niiv€nyev6k nem befolyiisoltrik a gyepet.
2. A gyepre jellemz6en domin6ns Carex liparicarpos 6tlagos boritdsa a keritett
teriileteken jelent6sen (6t1.kdtszeres€re)megndvekedett.
3. Ugyanitt a vegetdci6s peri6dus v6g6re a felhalmoz6dott avar kdvetkezmenyek6nt a szabadhomokfelszin tovdbb cs<ikken(6t1.fel6re, rnint a kontroll kvadrdtokban).
4. A kvadr6tokban frekvens, kis egyedszrimd,de viszonylag nagytermetfr, dgas
Linum hirsutum subsp.glabrescens conol6giai boriti4saa vegetr4ci6speri6dus ktizep6re
a kontrollhoz kdpest a tdbbszitriisdre ndtt a keritett n6gyzetekben 6s a magsz6r6s
ktivetkezteben a ktivetkez6 tavasszalnagyobb boriti4ssal"indult".
5. A bekeritett ill. kontrollkdnt hagyott viszonylag nagy 6s z6rt Teucrium chamaedrys foltok hat6rai ill. a boritiisuk a vizsgi4lt ndgydves id6tartamban jelent6sen nem
vdltoztak.
6. A vizsg6lt teriileten viszonylag ritka Koeleria glouca ttiveket az iireginyil tdvig
rdgia. Ha a kitrkdrds sarjtelepeketfejleszt6 fd a kontroll il l. keritett kvadrdt hatdrdnvan,
akkor ez ut6bbiba "6thdzddik" 6s ott termdst 6rlel.
7. A vizsg6lt peri6dusbana kvadriitok fajsz6ma kism€rt6kben emelkedett, els6sorban az€rt, mert a keritett helyeken rlj fajok jelentek meg. A Shannon-diverzitds6rt6k€ben szdmottev6 v6ltoz6s nem tiirt6nt, ertdk€t els6sorbana teriilet legnagyobb borit6sf
faj6nak, a Carex liparicarposnak a mintabeli boriti4snagysiigahatdrozza meg.
Eddigi vizsg6lataink alapjdn ttsszefoglal6ulmeg6llapithat6, hogy az els6sorbanff
ill. s6sfajokat prefer6l6 iireginyril jelent6sen befolyesolja az i{ltalunk vizsgdlt homokpusztagyepntivdnyfajainakdominanciaill. abundanciaviszonyait.

Kongresszus,
Szeged,1994
III. Magyar OkoL6gus

Adatok az i.ireginyulaknaka t6panyagredisztribfci6ban
betdlttjtt szerep6r6l
Altbiicker Vilmosl. T6th Tibor2 6s Kert6szMikl6s2
rELTEEtol6qiai
Tanszik,
cdd
2MTATalajranies
Budapeqr
Inrdzere.
Agrok;iai Kurar6
A bugaci 6sbordk6sbanfolytatott vizsgrllatok alapj6n az 6sbordkdsmintdzata 6s az
iireginyulak aktivitdsdnak mint6zata szoros dsszefiiggdstmutat. A tiipliilkozris 6s kommunik6ci6 legfontosabbszinterea nyilt homokpusztaigyep.
A nyulak 6ltal kialakitott tiriil6khalmok is itt helyezkednekel, amelyek a gyepben
Az i.ireginyulaknaponkdnt
a tdpanyagokt6rbeli eloszl6s6tjelent6senbefolydsoljr4k.
mintegy f6lezer iiriil€kbogy6t iiritenek, ennek mintegy feldt csapiiik mentdn, te iletiik
hatdrain16v6kitiintetettpontokonhelyezikel. Ezek felhalmoz6di4si4b6l
keletkeznekaz
iiriildkhalmok. Az iiriil6khalmok kdrzet6ben a ndvdnyzet jellegzetes megvdltoz6sa
figyelhet6meg.
A halmok kiizepdnviszonylagmagasa szervetleniontartalom6s val6szintilega
nyulak rendszereskapardsamiatt alacsonya talajnedvessdgtartalom,
ami nem kedvez
a ndv€nyek megteleped6sdnek.Az iiri.ildkhalmok sz6li z6nrijriban,ahol a halmok kdzdttinek 3-4-szeres6t megkiizelit6 a nitrdt 6s kiiliumtartalom ds nagyobb a talaj nedvessdgtartalmais f6leg mohrikb6l (Tortella incLinata, Tortula rurcllis) 6116dv helyezkedik
el.
A megfigyel6sek al6tdmasztotti4k,hogy az i.iriildkhalmoknaka tdpanyagredisztribrici6banbetdltdtt szerepenem korldtoz6dika talajfelszinre.Az esetlegestdpanyag
kimos6dristkiiliinb0z6d6zisittr{gya kihelyez6sselvizsgdljuk.
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A nciv6nyzetdomborzatfiigg6s6nek
elemz6se
(Sz6ke-forrrisvcilgyekutat6siprogram)
Aszal6s R6ka ds Horvrith Ferenc
MTA Okol6giai 6s Bolanikai Kutat6intdzete, Vdcr6t6t

Rdg6ta ismert, hogy a vegetdci6 (a talaj 6s mikroklfma) kifejl6d6s6t er6teljesen
meghatarozzaa domborzat 6s a klima. Ezeket ajelens6geket (kitzdphegysdgeinkesetdben) a zonalit6s, a kitettsdg, a mezo- 6s mikroklima kialakul6s6naktorv€nyeivel tudjuk
magyardzn'i.
B6r a domborzat hat6sa a ndv6nyzetre igen markiins, ez a hatds kiizvetett. A
domborzat (6s klima) er6sen meghatiirozzaa term6hely h6- €s vizheztarti4si,6s egy€b
itkol6giai tulajdonsdgait,amelyek a ndvenyzet szempontjdb6lmrir val6di hat6t€ny ez6k.
A kutatdsi program egyik c6lja 6ppene hat6t6nyez6kalaposabbmegismer6se,azonban
az itt bemutatand6munka a domborzatkdzvetetthat6s6nakelemz's'ttizi ki c6lul.k6t.
kiiliinbiiz6 6vben, de azonos teriiletr6l (Sz6ke-fon6s vrilgye, Visegrridi hegys6g) szdrmaz6 veget6ci6tdrk6p
alapjrin(Hor6nszky6s mtsai. 1954;Borhidi €s mtsai. 1984).
K6rd6seink,hogy:
Milyen m6rt€kben determinilja a domborzat a rajta kialakult vegetdcidt?
A vegetdcidtdrk6pek kiiliinbdz6s6gei a domborzat vegetdci6 iisszefiigg6seit hogyan m6dositotti4k?
A munka sordn a veget6ci6t6rkdpek tdrsulrisegys6geiheza digitrilis terepmodell
n€gy paramdterdvel- tszf.-i magassiig(6 kategdria); a kitettsdg (8 kateg6ria); meredeks€g (4 kateg6ria); homorrisiig/dombords69(5 kateg6ria) - jellemzett adatait rendeltiik
(dsszesen,mintegy 15 20 000, l0*10 m'teriiletff egys€get).Igy megkaptukminden
egyes vegeti4ci6tipus,minden egyes rillorniinyi4hoztartoz6 domborzati param€tereinek
4 dimenzi6sgyakorisdgeloszliisait.
Elemeztiik az 1954-es6s 1984-es-tdrkdpekb6l
nyert domborzatiparamdter-eloszLisok szignifikdnskiilitnbdz6sdgeit
(I'pr6ba). N6bdny kiragadottpdlddn2 dimenzi6s
oszlopdiagrammoksegitsdg6velmutatunkbe jellegzeteseseteket.A kUliinbd26tdrsuldsegys6gek6s 6llomdnyokegymiishozviszonyitotthelyzetdtds 1954/1984-es
elmozdul6saita 4 domborzatiparamdterf6komponenster€bendbr6zolvamutatjukbe.
Hor6nszky6s mtsai.(1954):A Sz6ke-forrdsv<ilgye(Visegrridi-hg.)veget6ci6-t6rk9pe | :25 000 6s 1 : 5 000, kiadatlankezirat,Vicr6t6t.
Borhidi 6s mtsai. (1984): A Sz6ke-fbrrdsvrilgye (Visegrr4di-hegys69)
vegetrici6tdrk6pel: 5 000, kiadatlankezirat,Vdcrdt6t
A kutatds az OTKA Iroda tiimogatdsiivalfolyik ("Tr4rsulrisszintfiriko169iaimodetlek fejleszt6se",OTKA V3. 960)
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Erd6ket 616hat6sokindik6ci6ja csigdk segftsdg6vel,
esettanulm6nyokalapj6n
B6baK6roly
JuhdszGyulaTan&k€pz6F6iskola,Biol6giaTanszdk,Szeged

Termdszetes€lohelyek €s azok term6szeti6s antropogenvdltoz6sainakfeltdr6sa,a
v6ltoz6sok dinamizmus6nakrnegismerdse,ktirnyezetdrz6kenytalaj6llatok segits6gdvel
lehetseges.Egyike ezen kdrnyezetindik6tor dllatcsoportoknaka szdrazfitldi csig6k. Az
esettanulm6nyok alapjdn a szerz6 taglalja az abszolut gyfijt6sm6dszerrelval6 gy[jt6s
alapj6n a kiirnyezetvdltoz6sok minositdsdrekidolgozott iikol6giai m6dszereket,abszolut, relativ karakterisztikdkat, s olyan fajcsoportokat, amelyekkel a v6ltoz6sok a fajcsoportok komplementer jellege alapj6n kimutathat6k.
Az esettanulmdnyok tanuls6ga,hogy a term6szetfiildrajzi, tdjtiirtdneti, klimatikus
6s fluviatilis t6nyez6i az antropog6n beavatkozdsokhat6konys6gdrabefoly6ssal vannak. A fauna meg6rz€s€nekbiztosit6kai az Alfiildtin a talajvlz biztositdsa,erd6szerkezet, hull6mtereken az 6shonos erd66llomdnyok r€vdn iikol6giai folyos6k fenntartAsa,
v€dett erd6kben a jelenlegi kezel€si m6dok megydltoztat6sa.
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Kiszdrad6 l6pr6t 6s sziki s6srdtmalakoccinol6giai
6llapotfelm6r6se
Csongriidmegydben
Br4baK6roly' 6s Bagi Istv6n'
rJuhdsz
GyulaTan6rkdpz6
Szeged
F6iskola,
BioldgiaTansz€k,
'JATENitv€nytani
Tanszdk,
Szeged
A szerzdk a csongrdd megyei pusztdk hatjellegzetes ntivdnytArsuliis6banv€geztek
niiv6nyciinol6giai felvetelekkel 6s talajtani labor vizsg6latokkal (relat(v talajnedvessdg,
iisszesszervesanyag,
pH) kieg6szitettmalakol6giaikvadHCaC03, hygroszk6possdg,
r6tvizsg6latokat(10x25x25cm). A gyfrjt6helyekszrima30 volt.
A feldolgozrist standardizdlt PCA m6dszerrel (Podani 1993) ds kiil6nbdz6 fajcsoportok (Feoli-Orl6czi 1979. blokk m6dszerrel nyert dko169iai fajcsoport, Lozek 1964.
6l6helytipusok, Fr<imming 1954. alapjrin tdpl6lkoz6si tipusok) segitsdgdvelv6geztiik.
A cimben megadott kdt, behat6anvizsgdlt t6rsuliis karakterfajai kiizt egyez6sek6s
kiil<inbs6gek is vannak. A konstans ktiziis 6s differenciril6 fajok el6forduldsiit pH
tfir6s0k befoly6solja.A terepenis tapasztaltszukcesszi6s,
zondci6skapcsolatokata
PCA ordin6ci6 lekdpezi a csigafajok alapjrin.
Az €16-holtegyedek A/mz ardnya,H'6s pH csiikken6sa szerazod6st6s szikesedest
mutatja. A szdrazod6sta vizparti €s sztyepplak6 fajcsoportok komplementer vdltozdsai,
a szikesed€st a feltalaj elfoly6sodiisa r€vdn felszaporod6 mocsdrlak6k abundancia
niiveked€sejelzi. A t6plilkozrisi tipusok k<iziil: a sziirazoddssalcscjkkenaz omnivor 6s
komplementer mddon n6 a herbivor fajcsoportok abundancirija.A kasz6l6seutrofiz616
hatdsi4ta szaprof6g csoport abundancian<iveked6sekis6ri.
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A magyar fl6ra 6s vegeti4ci6ntiveked6siformdinak
hat6roz6kulcsa
BagiIstv6n
JATENtiv€nytani
Tanszek,
Szeged
A kdzitlt hatdroz6kulcs alapj6t Barkman (1988) nciv6nyi niivekeddsi forma rendszere k6pezi, mely az eur6pai szrirazfiildi 6s vizi magasabbrendfi niivdnyeket, moh6kat
6s zuzm6kat csoportositja architektrirdlis-konstitrici6s jellemz6ik alapjdn. Barkman
rendszere88 formrlt ki.ildnbdztetmeg, olykor altipusokkal. Minden egyes formiit rdvid
rendezve,mely
jellemzdssell6t el, ugyanakkora formdk nincsenekhatriroz6kulcsba
kiirtlm6ny megneheziti a rendszer haszn6latrit.Az egyes formdk valamely jellemz6
k6pvisel6 nemzetsdgnevdb6l anglo-latinosan kepzett nevet kaptak (pl. Fragaria Barkman az egyes
Fragariids),igy a nevek viszonylag ktinnyen megjegyezhet6ek.
formdk illusztrdldsdra tdbb-kevesebb jellemz6 fajt sorol fel. Megiegyzend6, hogy
egy-egy faj tdbb kateg6ridba is tartozhat, ha ntivekeddsi formdja v6ltozatos. Barkman
rendszeretdrt€netileg megalapozott,6pit az ut6bbi mdsf6lsz'zev ezft{nyI eredmenyeire; alapvet6en a vegeti4cidsid6szak kedvez6 szakasz6banmegmutatkoz6 morfol69iai
sajdtoss6gokalapjdn csoportositja a szervezeteket,ezdrt nem tekinthetd dletformarendszernek, kdvetkez6leg a Raunkiaer-rendszermellett pdrhuzamosanalkalmazhatd, pdlddul a c<inol6giaitabelldkkigdszitdsdre.
Az 6ltalam ktizdlt hatArozdkulcslenyegesentdbb formdt (128) tartalmaz.Ennek
oka, hogy egyrdszt a kulcs algoritmusdnak szerkeszt6sesordn az altipusokat celszerfi
volt dndll6 tipus rangj6ra emelni, mdsr6sztkiegdszit6seke is sort keritettem: teljesen
fj a parazita 6s szaprofita gornb6k ds a mikroszk6pikus vizi organizmusok rendszerbe
illeszt6se, ezenkiviil a magyar fl6ra 6s veget6ci6jelleg6b6l k<ivetkez6enn6h6ny Barkman-f6le kateg6ria bontSsra kerijlt, mely szint6n a kateg6ririk szi4mi4nakm6rs6kelt
ncivekeddseirdnyriban hatott. A m6dositdsok kiivethet6sege €rdek6ben a Barkmanrendszerbenszerepl6 formdkat "*" jelzi. A form6k nevdt viszont szab6lyoslatin
kdpz6sseldtirtam (Fragariids - Fragarioidok), kiiszdnet Priszter Szaniszl6nakaz ebben
nyfjtott segftsdg66rt.
Rem6nyeim szerint a kulcs - kdvetkezetes alkalmaziisa esetdn -6 id6vel alapot
szolg6ltat a magyarorsziigi ntiv6nytdrsulSsoksziinmorfol6gia\ tipiz6l6s6hoz.
Ez a munka az OTKA/F6095 sz. pdlyizat tdmogatdsan6lki.il nem jithetett volna
l€tre.
Referencia:Barkman,J. J. 1988:New systemof plant growth forms and phenological plant types. - In: Plant form and vegetation structure (M. J. A. Werger et al., eds),
pp. 9-44, SPB AcademicPublishing,The Hague.
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Az ugr6vill6s rovarok (Collembola)6s a talajban616
mikroorganizmusokkdzdtti interakci6kn6h6nyk6rd6se
Bakonyi Giibor
Gddiill6
GATEAllattani6s0kol6siaiTanszek,
Az ugr6villiis rovarok fontos szerepetjdtszanak a dekompozici6s folyamatokban,
szab6lyozzdkaz anyag6raml6sokata talajban, befolyrisolj6k a ndv6nyek tdpanyagfelv6tel6t. Hat6suk legtdbbszdr nem direkt, hanem indirekt m6don, a talaj mikroorganizmusaival ktiziis interakci6k sor6n val6sul meg.
Az ugr6vill6sok jelent6sen befoly6solj6k a talaj mikrobirilis biomassz6jdnakkvalitativ iisszet6teldt. Laborat6riumi kis€rletek alapjdn, a tiipl6l6kpreferencia miatt, a
cdnol6giai struktdr6ra gyakorolt hatds fontosnak l6tszik. Ugyanakkor, a tripLil6kv6logatdsi kiserletek 6s a szabadftildr6l gyfrjtdtt egyedek bdltartalom-analizis6nekeredm6nyei ellentmond6ak. Az 6llatoknak a mikrobirilis biomassza mennyis6g6regyakorolt
hatrisastr6s€gfiigg6: Iehet stimul616,kitzdmbiis, vagy depressziv.A mikoorganizmusoknak az ugr6vill6s rovarokra gyakorolt hatrisaikdziil kett6 ismert jobban. Egyreszt;
a talajgomb6k magasabbnitrogdntartalmaniiveli az ugr6villiisok szaporoddsir6tdjdt 6s
a popul6ci6nagys6got.Miisrdszt: gombek dltal kibocsiijtott illatanyagok orienti4ljiik az
ugr6vill6s rovarokat a tdpldl6k helydnek meg6llapitdsdban€s a t6pldl6kvtilogat6sban.
Kev€sseismert az a kdrd6s,hogy a mikrobi6lisbiomasszamennyis€gemilyen hat6ssal
van az ugr6villds popul6ci6k struktirdjdra, vagy dinamikdjdra. Nem 6ll rendelkezdsre
inform6ci6 arra vonatkoz6an, hogy ez a t6nyez6 limitdlhada-e biirmelyik popuL4ci6s
paramdtert, vagy sem.

III. Mogyqr Akobgus Kongresszus,Szegetl,1994

Ugr6vill6s rovarok (Collembola)hatiisaa talaj sz6ndioxid
termel6s6re6s mikrobi6lisbiomassz6i6ra
Bakonyi G6bor 6s J6zsefEdit
GATEAllattani6s0kol6siaiTanszdk,
Gttdiill6
Az ugr6vill6s rovarok faji hovatartozdsa6s popul6ci6ik sfrris6ge befoly6solja a
Az 6llatok hatdsaktiliintalaj mikobidlis biomasszdjdnak
iisszet6tel6t
6s mennyis6g6t.
A
hatds
legegyszerfibben
a talaj COz
b<iz6abiotikus 6s biotikus feltdtelek mellett eltdr6.
m6rds6vel
dUaplthat6
meg.
termel6s6nek6s a mikobidlis biomasszamennyis€gdnek
Laborat6riumi mikrokozmoszban v69zett kis6rletek segits6gdvelazokra a k6rd6sekre kerestiink vdlaszt, hogy milyen m6rt€kben befolydsolja kijliinbtiz6 ugr6vill4s
fajok jelenl6te 6s egyedsfrrfrsdgea Gtidiil16n jellemz6 barna erd6talaj CO2 termeldsdt
6s mikrobirilis biomasszrijr4nak
mennyis€gdt.Vizsg6lataink softn a Sinellq coeca €s a
Folsomiq candida fajok hatdsdtvizsgiiltuk kiiliinbdz6 felt6telek (kiikinbtiz6 6llatsfirfis6g, talaj kiszdritdsa 6s fjranedvesitdse) mell€tt.
Megdllapitottuk,hogy a talaj COz termeldsdtaz ugr6vilLisokjelenl6tefokozza.A
COz termel€s dinamik6ja fiigg att6l, hoEy a talaj sz'ritottlfjranedvesitett, vagy Slland6
viztartalmli-e.
A vizsg6lttalaj mikobi6lis biomassz5jdnak
mennyisdgeiisszeftiggaz ugr6villdsok
egyedsfirfis€g6vel.Az iisszefiigg6s sfir6s6gfi.igg66s nem line6ris. Az 6llatok jelenl6te
ncivelheti 6s csdkkentheti is a mikrobirilis biomasszanagys6grit.Meg6llapithat6 az az
optimdlis egyedsfirfis€g,amely adott feltdtelek kiiziitt a mikrorganizmusok niiveked6s€t
legjobbanstimul6ja.
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Ejszak6z6sz6ncineg6kt6rbeli elrendez6d6s6nekelemz6se
Brildi Andr6s
Budapes(
MTMOkol6giai
Kutat6csoport,
Az 6csai 6gerl6pon lev6 oddtelepen a sz6ncineg6k 'jszakdzisdt vizsgriltam
lett telepitve.A
1988/896s 89/90 tel6n.A szdzdarabodri 30 x 30 m-es elrendez6sben
mindk6t dvben december elejdt6l mrircius veg{lg tart6 vizsgiilat sor6n k6thetente
siit€teddsutdn ellen6riztiik az odikat. A fogott madaraktflnyomd tdbbsdgeszdncinege
volt. Rdszben az adott ellendrzdskor a szdncineg6k dltal elfoglalt oddk mintdzatdt,
r'szben az eg6sz t6len 6t mutatkoz6 mintdzatokat elemeztem. Null-hipotdzisem az
egyedekrandom eloszldsavolt mind egyetlenellen6rzdskor,mind a szezonfolyamdn.
valamint ivar- 6s koroszt6lyok
A null-hipotdzistteszteltemaz aisszesszdncineg6re,
szerinti csoportokra.
Az elemz€shezalegkiizelebbi szomszddm6dszert v6lasztottam.A Clark 6s Evans
(1954) Sltal kidolgozottm6dszerl6nyege,hogy a randomeloszl6selmdleti riton meghatdrozhat6,6sa rnegfigyelteloszldstehhez hasonlitjuk.Esetembenaz odtk eleve
meghat6rozott rendben lettek kihelyezve, igy a random eloszliist nem elmdleti riton,
hanem szimul6ci6val hat6roztam meg.
A kapott t6rbeli elrendez6d6seknem mutattak hati{rozott tendencidkat,azonban a
t6l ktizep6n egyenleteseloszldsalakult ki tiibb csoportndl,val6szinileg a k6borl6
egyedek eltfin6se,6s ezzel dsszefiiggdsbena teriilethff egyedek ariinyiinak niiveked6se
miatt. Hasonl6an,egyenleteseloszl6salakult ki az utols6,tavasziellen6rzdseksor6n
is, val6szinfileg a kiilt6si szezon kdzeledt6nekhat6siirafeler6stid6 tenitorialitds miatt.
Az egyes teleken, az egymiis ut6ni ellen6rzdsek-folyam6na sz€ncineg6kelrendez6d€se
szignifik6nsanelt6rt a random eloszldst6l(1'). ami a mrdarak nem v€letlenszeri
6jszak6z6helyviilaszt6s6tmutatja.
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eloszl6sakiiltinbciz6 m6retfl
F6szkel6 madSrkdzciss6sek
n6dszieeteken
Tibor
BdldiAndr6s6sKisbenedek
MTM Okol6giai
Kutat6csoport,
Budapest
El6helyek fragmenti4l6di4siinaka hat6si{t mad6rkciziissdgekreszdmos tanulm6ny
elemezte. A vizsg6latok tdlnyom6 ttibbsdge azonban kiil<inb<iz6mdretfi erd6foltok
madarainak eloszliisiit elemezte.Nridszigetekmaddr-eloszldsainakvizsgdlata 16nyeg6ben teljesenhi6nyzik,egyetlenangol nyelvt publikdcidr6ltudunk.
Vizsgdlatunk sor6n a Velencei-t6 ll8 nddszigetdnel6fordul6 madarak relativ
denzit6sbecsl6s6tv..geztiJkel1993 folyamrin. A nddszigeteketmadaraitk6t alkalommal
m6rtiik fel, 6prilisban6s m6jusban.A sz6mol6sokat
cs6nakb6lv6geztiik.A nddszigetek
m6rete n6h6ny ndgyzetm6tert6l a n6gyzetkilom6teresnagysAgrendigterjedt.
A vizsgdlat sordn 25 faj 1381 egyed€t sz6moltuk meg. Leggyakoribb fajoknak a
kiivetkez6ek bizonyultak: bark6s cinege, foltos niidiposzdta,nddi tiicsiikmaddr€s
cserreg6n6diposz6ta.A nddfoltok m6retemind az tisszdenzit6st,mind a fajgazdagsdgot
befoly6solta.
Vizsgrilatunk ugyanakkor rdmutatott az 6l6hely milyens6g6nek dtint6 szerepere.
Ugyanis a t6 keleti fel6ben, ahol a horgriszris6s egy6b emberi behat6soka legjelent6sebbek, tdbb olyan faj is el6fordult, amelyek a szigordan v€dett Mad6rrezervdtum
6ltalunk bej6rt tertiletei16l hidnyoztak. Megtelepeddsiik val6szin6leg az emberek 6ltal
kitaposott, illetve dgetett ndd hely6n kialakult alacsony vegetdci6 biztositotta fjfajta
6l6helyeknek kdszdnhet6ek. Ilyen volt a kitaposott teriileteken p6lddul a bibic 6s a
piroshibi cank6, az dgetett foltokban a srirgabilleget6.
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Adatok egy biikkerd6 Opiliones ktizriss6g6r6ltarvi{g6st
ktivet6 10 6vesperi6dusb6l
Baloghnd Bokor Zsuzsanna
KLTEOkol6giai
Tans#k,Debrecen
Az Eszaki-k<izdphegysdgben
egy bnkk erd6(Melico-Fagerur4)tarvegiisAtkiivet6en
visszamaradt irtdson ds egy mellette 6rintetleniil hagyott hasonl6 erd6r6szletbenm6domban dllt a talajfelszinen ds a talajfelszin kiizeldben 616kaszdsp6kokat(Arachnoidea: Opiliones)9 6vesperi6dusbanvizsgrilni.
A tarvdgds hatdsvizsgdlatdt- a talajban 616 r4llatkdzdss6gekre- els6sorban a
mesom€retfrizeltl6briakra szokdsoskiterjeszteni, a kaszdsp6kokraez€rt fajszinten nem
keriilt m€g sor. A tdma v6lasztdsdttdbb talajlakd csoport megfigyeldse soren kapott
ig6retes eredmdnyek indokoltdk.
A fakitermel6st kdvet6en csak a harmadik 6vt6l vdgezhettem iisszehasonlitiista
tarvdgdson6s az erd6ben, illetve a kett6 hatdrdn a szeg6lyben.
A tal6lt kaszdspdkkdziissdg23 fajt foglal magriban,ennek a biot6ponkdnti fajstruktfrdj6t, diverzitds6t, egyedszdm-6s relatfvgyakoris6g-viiltozdsdt(a tttbbi talajlak6hoz
viszonyitva), valamint az elland6 mintav6teli helyek segitsdg6vela t6rbeli megoszl6suk
v6ltozi4s6tvizs g6ltam.
A kaszdsp6kfajok el6forduLisa alapjdn j6l jellemezhet6 a tarviig6son vdgbemen6
szekunder szukcesszi6folyamata, amelyrdl ciinol6giai felm6rdsek az dltalam vizsg6lt
id6szak alatt folyamatosan k6sziiltek.
Az irt6son a vizsgdlat els6 6v€ben el6fordul6 20 Opiliones faj a tarydg6st kiivet6
I I 6vre 16-racstikkent,ebb6l konstans-domin6ns
faj I l. A kontroll-erd6benl4 kasz6sp6kfajt tal6ltam az els6 6vben, es l2-t az utols6ban,ebbdl 7 faj volt a konstansdomin6ns. A szegdlyben- mely hasonlds6gbanaz irti4shoziill legktizelebb - 1l faj volt az
els6 6vben,6s 10 az utols6ban.A konstans-domin5ns
fajok sz6ma6.
Az irt6son 6s az erd6ben egyazon id6ben 5 azonos faj fordult el6, az irtdson €s a
szeg6lyben6, mindh6rom biotdpban egyid6ben el6fordu16azonos fajok sz6ma 4.
Az egyes fajok relatfv gyakoris6gaalapj6n a biot6pprirok hasonl6sriga- az irtiis 6s
az erd6 eset€benaz els6 ivekben cstikken6, majd niivekv6 rendenci6tmutat, az irt6s 6s
a szeg6ly hasonl6s6gav6ltoz6, de m6g igy is a legnagyobb, mi.g az erd6 6s a szeg€ly
hasonl6s6ga valamennyi kaszrisp6k gyakoris6grit figyelembe v6ve sem €ri el a 60
szizal{kot a vizsg6lati peri6dus vdg6re.
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gyepeken
Gyomirt6sikisdrletekterm6szetes
Barcsiik Zoltiin
Tanszek
Egyetem,
NTIGyepgazd6lkodisi
Gdddll6iAgr:irtudomenyi
A hazai sziirazfekv6sfiterm6szetesgyepek gyomnciv6nyekkelnagym6rtdkbenfert6zdttek €s kiiliiniisen a szfr6s, tiiskds gyomniiv6nyek mint a mezei irin96 6s a tdvises
iglice boriti4sa- vizsg6latainkszerint- eldrte az 50-60 szrizal6kosmennyisdgetis.
Ezeken a tertileteken sztiksdgeseredmdnyesds egyben kdrnyezetkim€16gyomirti4si
m6dszerekkialakatdsa.
A mezei iring6 (Eryngium campestre) aDikonirt 2,4-D, 2,7- ds 3,4 kg/ha kdtszeri
A (2,4, 5-T) Tributon4-, 6s5 kg/haddzisa
kezel6senyom6nsem irthat6eredm6nyesen.
ezt a gyomniiv6nytj6 hat6sfokkal irtotta, mivel a boritdsa 80-90 szrizal6kkalcsiikkent.
A tdvises iglice (Ononis spinosa) m6r a Dikonirttal is eredm6nyesenirthat6, mivel
a 46 szdzaldkosgyomboritds ?-, illetYe 3 sz6zal6kamaradt meg. A Tributon nyom6n az
50 sz6zal6k gyomborit6s 4 sz6zal6kracsiikkent.
A gyep szerkezetdbenjelent6s vdltoz6s kiivetkezett be, mivel a vegyszerezes,
els6sorbana Tributon nyom6n m6lyrehat6 boritds vriltozdsok mentek vdgbe. A gyomnciv6nyek 50 szlzal'k kitriili boritdsa, 5-10 szdzal€kra csdkkent A Pdzsitftfeldk
el6tt 30-40 sz6zal6kosboritdsrjvolt, ami a vegyszerez€s
mennyis6ge,a vegyszerezEs
mennyis6gndv6nyekI 5 szdzal6kos
ut6nesetenk6ntdupldjriran6tt.A pillang6svirdgLi
ben voltak jelen, melyek a gyomirt6szerek hatdsiirakipusztultak a gyepbdl. A ndvdnyel6tt 30 kdriil volt iitlagosan,amelyekkdziil a H-6letforma
fajok sz6maa vegyszerez6s
csoportba 60-70 szdzaldk, a t<tbbin<iv6nya G-, ds a Th-dletforma csoportba tartozott
Gyomirt6si kis6rleteink alapjrin komplex gyomirtdsi elj6rist alakitottunk ki, melynek felt€telesena vegyszeresgyomirtds - tisszesenI alkalommal -, az 6venk6nti
rendszerestiipanyagvisszap6tlds6s a rendszeres- 40 naponk6nti-legeltet6s, a korszerfi
legel6hasznrilat bevezetdse,6s a megfelel6en v6gzett tisztogat6 kaszrilds az elemei
Bizonyitottuk, hogy a gyepeken a ktirnyezetbar6t komplex gyomirtdsi m6dszerekkel
tudunk kdrnyezetkim6l6 gyomirtrisi rendszert kialakitani.
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Devaszt6ci6a magyarorsz6gierd6kben
BarthaD6nes
Erd€szeti
Tansz6ke,
Sopron
€sFaipariEgyetemNdvdnytani
Az 1950-60-as dvekben a hazai erd6mfivel6s iikol6giai alapokra helyez6diitt.
LetreJott az erd6tipol6gia (Majer Antal), term6helytipol6gia (J&6 Zolt{n) 6s kialakitott6k az erd6gazdasdgitdjbeosztdst(Babos Imre) is. Az erd 6gazdas6git6j az erd6gazd6lkod6s szempontj6b6l elhatdrolhat6 saj6tos arculatf viddk; dltaliban azonos
termdhelyi adotts6gokkal6s hasonl6 ntiv6nytakar6val rendelkez6, tdbb6-kev6sb6azonos erd6gazd6lkod6si elvek alapjdn mfrvelhet6 tertilet. Haz6nkban 50 erd6gazdas6gi
t6jat alakitottak ki, melyek hatdrai megegyeznek a term€szet- €s n<iv6nyfrildrajzi
hat6rokkal. Sajn6latosm6don, az 1968-asgazdasdgir6nyitdsirendszerbevezetesemiatt,
a magyar erd6k t6ji - azaz iikol6giai alapokon nyugv6 - erd6mtvel6se nem folytat6dhatott.
A mdlt erd6mfrvel6sit6nyked6s6telemezve k€t olyan beavatkozdstemelhetiink ki,
melyek erdeink term6szetszerfis6g€t durviin romboljdk:
l. tarv6gds(T);
2. nem 6shonos 6s nemesitett fajt6k alkalmaz6sa(NN).
Ha erd6gazddlkod6sitiijainkra lebontva vizsg6ljuk a k6t t6nyez6 nagys6gSt,megkapjuk, hogy megl€v6 erdeink mennyire rdvolodtak el a termdszetkiizeli 6tlapott6l.
Ezt fejezi ki a perturbdltsdgi mutat6:
p=1TxNN)l/2
Az erd6gazd6lkod6sinagyt6jak eset6benezek a mutatdk a kdvetkez6k:
T (Vo)
l{N (7,)
P (Vo)

Erd6gazd6lkod6si
nagytdj
Eszakikiiz€phegys6g
Dunrintdl!kiiz6phegys€g
Nyugat-Dundntfl
D€l-Dun6ntfl
Kisalfiild
Nagyalfiild
Mivel 1993-t6lfolyik az erd6k
tov6bbfog romlani.

68,4
83,1
97,8
9',1
,6
100,0
99,8

34,7
38 , 5
11 ')

32,3
82,8
89,7

48,7
56,6
63,5
56,1
91,0
94,6

privatiz6ci6ja, erdeink term€szetkdzeli dllapota
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Texturillis 6s struktu16lisk6nyszereka veget6ci6dinamik6ban
Bartha Sdndor' ds Cziir6n Tamiis'
rMTndkotOgiai
dsBotanikai
Kutat6inr€zete,
Vdcrdt6t
,
'ELTE
TTK,Nilv6nyrendszenani
dsOkol6giriTansz6k,
Budapesr
A t€rbeli mintdzatok hatdsdt vizsgdltuk a ndvenyzet szukcesszidsfolyamataiban,
itsszehasonlatva
a textur6lis (a tdrbelis6getnem reprezentdl6,a fajok dtlagosgyakorisdg6n
alapu16),ds a strukturtlis (az iillomdnyok bels6 variabilittsdt, ill. annakterbeli mint6zat6t
megjelenit6)jellemz6k szercpeL
Egy a veget6ci6dinamikdban
fj metodol6gi6talkalmaztunk,6sszek6tvea t€rbenexplicit szimuldci6smodellez6sta generdltmintdzatokinformdai6statisztikai
modellekkel
tiirt€n6 elemz€sevel.Juhdsz-NagyPdl modelljei korldtozdsireldci6k form{j6ban leirjdk a
textu16lis6s strukturdlisciinol6giaivdltoz6kreldciditegyetlenid6pontra(terdinamikus,
id6-statikusesetekre).Ezt a m6dszertterjesztettiikki id6beli folyamatokra,a k6nyszereket,
mint dinamikuskorldtozdsirelf ci6kat6nelmezve.
A texturdlis €s strukturdliskenyszereketkiildnbiiz6 tipusri: "statikus" 6s "dinamikus',
neutrdlis modellek segits6gdvelkiildnitettiik €1.A statikusneutrdlismodell esetdbencsak
az aktuflis (egy adottszimuliiltid6ponthoztartoz6)t€rbelimintdzatotrandomizeltuk.
A
dinamikus neutrillis modell segits6g6velviszont egy teljes szukcesszi6sfolyamatot randomi26ltunk(a propagulumsz6rdsrandomizdldsdval).
A szimulilci6ka Visontak6zel6ben
gyfijtittt primer szukcesszidsterepadatokonalapultak.A mintdzatdinamikdtegy ,.komplexitrs vs. t6rbeli fiigg6s6g" fdzistdrbendbrdzoltuk,ahol a komplexitdsta flordlis divezitts
maximumival,a tdrbelifiigg6s€get
pedigaz asszocidtum
maximumdvalmdrtiik.
A k6tt'6le tipusi random referencia er6sen ktilitnbiiz6 eredm6nyekhezvezetett. A
texturdlis k6nyszerekhati{siitkifejez6 statikusrandomreferenciamiir iinmagdban99,997oban megmagyardzta
cgy adott6vbena realizdltfajkombiniici6k
szdmdnak
a csdkken6s6t
az
elmdletileglehetsdges
maximumhozk€pest,tehit a t6rbelimintdzathatdsdtelenydsz6nek
mutatta.Ezzel szemben,az esetiinkbenredlisabbdinamikusneutrdlismodellela t€rbeli
mintdzat hatisa ditnt6en fontosnakbizonyult. T6rbeli fiigg6s6g hirinydbana komplexit6s
nem tudott fennmaradni,a fajkombiniici6k diverzitdsalecsitkkent,eluralkodtakaz egyfaj6
kombindci6k,azaza fajok egyiittel6s6t
nem sikeriiltmegvaldsitani.
Az ellentmondfst az okozza, hogy a statikus random referencidkkalcsak egyetlen
id6pontotvizsgdlunk,
igy id6-dinamikus
korldtozdsi
reldci6kat
termdszetesen
nemis tudunk
megjeleniteni.Val6j6bana pillanatnyi texturdliskenyszerekegy srruktirrkban vat6 fejl6d6s
tiirtenetenek"lenyomatit" 6rzik, azxzmriltbelistrukrurdlisk€nyszerekhatdsdrajdttekldtre.
Felhivjuk a figyelmet arra,hogy a terepi vizsgdlatokezeketaz aspektusokatmindmfig
elhanyagoltdk,
a koegzisztenciiilis
mintdzatokat
az esetektiibbsdgdben
statikusan
vizsgdljdk, ill. pr6bdljdk6rtelmezni.
Inneneredhet,
hogya mintdzatanalfziseket
tartalmaz6
munkdk
mindeddigkidbrrindit6an
jdrultakhozzila szupraindividudlis
kevdsfelfedezdssel
organiz6ci6 meg€rtes€hez.
Eredm€nyeink
szerint,mivel a strukturdlis
kdnyszerek
hatdsakumuldl6dik a vegetdci6sfolyamatokban,
ezekcsak megfelel6en
tervezett(alkalmasan
sk6l6zott)
hosszr.i
tdvf, dlland6kvadrdtosvizsgilatokkalmutathat6kki. Ezzelszembena riivid tdvf
vizsgiilatok tdveskonkl0zi6kra vezetnek.
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programcsomaga
JNP-MODELLEK 1.0- Sz6mit6gdpes
ciinol6gia koegzisztenci6lismintdzatainakdetekt6l6s6ra
Juh6sz-NagyP6l inform6ci6statisztikai modellcsal6djdval
Bartha S6ndorl, Czdrdn Tam6s2,Oborny Be6ta2,Podani Jiinos2,Kert6sz Mikl6s3
'MTA 0kol6giai6sBotanikai
V6cr5t6t
Kutat6intdzete,
-'ELTE
Tansz6k,
Budapest
€sOkol6giai
TTK.Nor€ny.endszenani
'MTA Talajtani
Budapest
Kutat6intdzete,
Juh6sz-Nagy P6l modellcsal6djdnak mindm6ig egyediilell6 sajdtsdga, hogy az
t6maszkodvaaz iisszesfontos ciinol6iikol6gia elm€leti, m6dszerelmCletialapozrisi4ra
giai alapjelens6getugyanazon matematikai konstrukci6 r€szek6nt,egys€geskeretben
reprezentdlja.A nem-param€teresenadditfv modellek segitsdgCvel,ugyanazonvizsgSlat keret6ben, tr4rsul6s-,koalici6s-, ill. populdci6s szinten is dolgozhatunk. Ez6ltal
lehet6v€ v6lik, hogy a tdrsul6sok szerkezeteinekkiiliinbiiz6 aspektusai16lkapott eredmdnyeket kvantitativan dsszevessiik,azokat egymi4ssal,egymds sz6ls6 drt€keivel, ill.
komponenseikkel interpretdljuk.
A modellcsal6d m6sik l6nyeges eleme a t6rbeli skdl6z{s kdvetkezeteshaszndlata,
ami azt jelenti, hogy nem csupdn egyetlen onkdnyes mintav€teli egys6g m€retnel,
hanem azok rendezett, ndyekv6 sorozat6n6lv€gezztik el az analiziseket.
l|{ir'dez azt jelenti, hogy egy egyszerfi vizsgSlat sordn is igen nagy mint6kb6l
indulunk ki,6s sok szdz fiiggv€nyt szdmolunk ki titbb tucat kvadri4t-nagys6gndl.Ezek
egyenkdnti, szepardltszdmoldsarendkiviil lassri,6s f6raszt6anmechanikus.Ez€rt a ma
n6pszert programcsomagokt6l elt6r6en nem tdrekedtiink arla, hogy interaktiv 6s menfivez6relt m6don, valamennyi lehetsdgesviilaszt6sta felhaszniil6 diint6s6rebizzunk.
Ellenkez6leg, az egyes modelleket ttsszekapcsol6logikai konstrukci6, valamint a
modellek alkalmaz6sasor6ntisszegyclt tiibb mint 10 6ves tapasztalatunklehetdyetette,
hogy az igen sok sz6mitdsi mfrveletet algoritmusokba, sziinmorfol6giai receptekbe
rendezziik,6s azegyes logikai modulokat reprezentdl6programokat l6ncoljuk. Term6szetesen az analizis bizonyos szakaszaiban,ahol a felhaszn6l6nak a minta egyedi
tulajdons69aira alapozva kell dtintenie, mi is az interaktiv megolddst vdlasztottuk.
A jelenlegi v6ltozat rdcsok, ill. transszektek r6cspontjaiban regisztrdlt binftis
niiv€nyzeti adatokat (mintdzatokat) kdpes elemezni. Az analizis sordn a mint6zati
adatok tesztelhet6k, transzform6lhat6k, a terepadatok mell€ neutr6lis modellek (referencia mint6zatok) k6szithet6k. Az analizis soriin a gridekb6l (transzektekb6l)random
pozici6kba kihelyezett ndvekv6 m6retfi mintavdteli egys€gekkeltiirtdnik a mintavdtel,
amely bindris ciinol6giai tabell6knak niivekv6 l6pt6k szerint rendezettsorozatait iillitja
el6. Ez ut6bbiakb6l a Juh6sz-Nagy Pdl dltal kifejlesztett modellcsaldd fiiggv€nyei
szrimolbat6k. A jelenlegi verzi6 az iisszes sziink6tikus fiiggvdnyt 6s a lehetsdges
diakrdtikus fiiggv€nyek kiiziil az autociinol6giai modelleket 6s egyes koalici6s entr6pia- ill. informdci6-becsl6seketszdmol. (Futdsonk6ntndhdny sz6zfiiggv6nyt.) A jelenlegi fels6 korldtok: 30Ox 300 r6cspontb6l6116input rdcs vagy 9000 egysdghosszf input
transzekt, 17 terfolyamati l6pes, l6p6senkent2000 mintavdteli egys6g,75 faj.
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Kiilcinbijz6 florisztik6jri 161egel6k
takam6ny oz6stani vi zsg6lata
I
BenyovszkyB6lal, HausenblaszJ6zsef2,PenkszaK6roly36s Barcs6kZolt6n
Gitdttl16
Tanszdk,
Gyepgazddlkodtsi
-tGATE
rGATETakarmtnyoz6stani
G6diill6
Tanszek,
3GATENttv€nvtani
Gddiill6
Tanszek,
A fl6rdban megtaldlhat6 m6rgez6 niiv6nyfajok kdrosft6 hatdsa megnyilvrinul a
lovak 6let6ben, de ezek kdrtdtele ritk6n jelentkezik elhulldsban. Gyakran a kiiros ill'
m6rgez6 n<iv6nyekhatdsa abban mutatkozik meg, hogy a lovak elleni4ll6kdpess6ge,
term6kenyiil6siik ardnya csiikken 6s e mellett mdg 6ltal6nos gyengiiltsdgi dllapotot is
okoz. Ezekb6l ad6dik az, hogy az ilyen 6llatok mind a versenyzdsben,(l6spo 6s
lovassportban), mind pedig a teny6szt6sbenh6triinyos helyzetbe keriilnek t6rsaikkal
szemben.
A mint6kat tdbb 16legel6r6l- (B6ly, Ull6 D6ra-major, T<ik, Szir6k, Kaposv6r-Topon6r, Zagyvar6kas) gy0jtdttiik, melyeknek Yizsg6ltuk a ntiv€nyfaj iisszeteteldt€s
t6pldl6anyagtartalmiit.Kiildntis figyelmet forditottunk a mdrgez6n<ivdnyekjelenl6t6re.
Florisztikai felm€rdsek alapjdn is dsszehasonlitottuk a gyepeket, kiemelt figyelmet
forditva arra, hogy miben nyilv6nul meg az a ki.iliinbs6ga l6legel6k kdzt, mely abb6l
ad6dik, hogy a legeltet6s milyen mdrt6kt az adott teriileten.
A cdnol6giai felvdtelez6stBraun-Blanquet m6dszer alapjiin kdszitettiik 4 x 4 m-es
mintavdteli negyzetekkel.A takarmiinyozi4stanivizsg6lathozgyfijttttt mintdt csak olyan
niivdnyfajokb6l szedtiik iissze, melyeket a lovak szivesen fogyasztottak. A tdpl616anyag-tartalom MSZ-6830 sz. szabv6ny szerint lett meghatdrozva a GATE Takarmdnyoz6staniTansz€k€n.(Sziirazanyag,hamu, nyersfehdrje,nyersrost,N-mentes
kivonhat6 anyag, Ca, P.)
A 16legel6k tdpldl6anyagtartalmi elemz6s6b6l levonhatjuk azt a kiivetkeztet6st,
hogy kieg6szit6 abraktakarmdny n6lkiil, csak legeltet6sre alapozva nem tarthat6k a
vizsg6lt teriileteken a kiiliinbti26 korosztelyhoz tartoz6 lovak kint a gyepen.
A kiildnbitz6 itkol6giai mutat6k (dletforma; h6klimai adatok; vizh6ztartdsi adatok:
talajk6mhati4sravonatkoz6 kdv€tkeztet€sek;term6szetv€delmi6rt6k kateg6ri6batiirt6n6 besorol6sok) tanulmdnyozAsdvalaz egyes vizsgdlt l6legel6k degradr4lts6gdnaka
m€n6kei is meghatdrozhat6akvoltak.
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F6ssz6rrinciv6nyekkomplex.,mfiszeresv izsg{lata
B6resCsillal, FenyvesiAndr6s2,Hans-WernerRidder36s Antonio Raschi4
rKLTE0kol6eiaiTanszck.
Debrecen
tMTA eioMKL D.br"..n
3Philipps
Marburg
Egyetem,
-IATA,Firenze
F6ssz6nintivdnyek nedvszdllitdsdnakin vivo tanulmdnyoz6s6rattibbf6le technikai
megoldSskin6lkozik. Ismereteseka h6vezetdsen,6siiraml6sonalapul6indirekt mddszerek, €s a kdzvetlen, izot6pos nyomjelz6ses technikiik. Csoportunk, a debreceni
ciklotronra alapozva, gyors felez6si idejfr, kdzvetleniil a fiik nedvi4ramdbajuttatva,
izot6p nyomjelz6ses technikdt alkalmaz fiik nedvdramliisiinaktanulmiinyozrisilra.Eddigi munkdnk sorr4nNa-24 6s K*43 izot6pokat alkalmaztunk, melyeket iiltalunk kifejlesztett injektdl6sosm6dszerrela fa trachearendszer6bejuttatva,kiizvetleniil m6rhetjiik
a fa teljes magassdg6banaz 6raml6si sebess6get.A kis€rleteket Quercus petrqea 6,s
Quercus cerris fafajokon v6geztiik, elt6r6 vizell6tdsndl 6sszel 6s tavasszal.
Sziiks6gess6vdlt eredm6nyeink dsszevetesea mds, indirekt mddszerekkel m6r6
(els6sorbanh6impulzus, illetve h6draml6sos)csoportok6val, ez€rt egyiittes k0zaism6r6seket v6geztiink azonosf6kon, azonosid6ben a KLTE "Sikfdkft Project" mintateriilet6n. A vizsz{llit6si zavarok kimutat6s6ra ultrahangos eltdm6ddsyizsg616kesziil€ket
hasznriltunk, az dramldsi keresztmetszetetpedig hordozhat6 komputer tomogr6ffal
hatdroztuk meg. Ennek segits€g€vela fdk viztartalmdr6l 6s annak t6rbeli lokaliz6ci6jr416l kaptunk pontos k6pet,6s vdlaszt arra a k6rd€sre,hogy azonosid6ben mi6rt tdr el az
riltalunk vizsgdlt k€t fafajban az 6raml6si sebess6g.A mobil komputer tomogrdf alkalmas a vizforgalmi zavarok kimutatdsrin tril a kezd6d6 korhaddsok felfedeze6s6re,a
kiil<inbtiz6 gombds fert6z6sek korai st6diumban val6 diagnosztiziil6s6rais. A kisebb
felbont6srimobil CT-felv6teleket kieg6sziteniik nagyfelbont6sf orvosi CT-vizsgrilatokkal, hogy a szines felv€telek szin6rtelmez6s6ta fa t6nyleges szerkezet6hezhozzirend e l h e s s i i k . A n a g y f e l b o n t d s r ik € p e k e n p o n t o s a n n y o m o n k d v e t h e t 6 k a f d k
dendromasszagyarapod6sai, az 4,vgyfir(tk szezondlis vdltozdsaib6l az adott id6szak
kitrnyezeti hat6sairalehet ktivetkeztetni.
Eredm6nyeink arra mutatnak 16, hogy az dltalunk vizsg6lt k€t fafaj eltdr6 m6don
reagdl a nagy ny6ri szdrazsdgoka. Mig a Quercus petraea tdrzseben a viztartalom
sz6rad6sel6tti kritikus 6rt6kre esik le, addig a Quercus cerrlsn6l, m6g ilyen id6szakokban is van elegend6 viz a rnegfelel6 szdllit6shoz, 6s ekkor is jelent6s nedvdramliist
m€rhetiink.
A CT gyakorlati alkalmazdsa az 6l6f5kkal kapcsolatos valamennyi tudomiinyte{iileten jelent6s fejl6d6st eredmdnyezhet.A fr4k megbetegeddseolyan korai
st6diumban m6r diagnosztizdlhat6, amikor m69 a faanyag 6rt6kcsiikkendsn6lkiil felhaszn6lhat6.Ez jelent6s gazdas6gihaszonnaljdrhatna.
El6ad6sunkbanm6r€si tapasztalatainkr6l,m6dszereink 6s eredm6nyeink tovi4bbfejleszthet6s€96161
6s gyakorlati alkalmazhat6s6gdr6lkivi{nunk beszdmolni.
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Szoci6lis tanulds az iireginyfl fdszekanyag6s t6plil6k
v6lasztiis6ban
Bilk6 Agnes,Petr6cziImre6sAltbackerVilmos
ELTEEtol6siaiTansz6k.
6iid
Az olyan teriileteken,ahol a ndvenyzetr6g6ta a ncivdnyev6khatfsa alatt fejl6dik, a
niivdnyzetjelenlegi k€pdnekmeg6.tesdhez
elengedhetetlenannak ismerete,milyen preferenci6k vezetik a ndvenyev6keta forrisok felhaszndldsdban.
Kutatdsi teriiletiinkdn a f6
niivdnyev6 az iireginyil (Oryctolaguscuniculus)kb. 70 fele ndv6nyfajb6lvdlogathat,de
ezekj6reszemer9ez6,vagy csakid6szakosanel6rhet6,igy nagya t6vesv6lasztrskockdzata.
Az iireginyil ivaddkgondozdsaigen specidlis,feltehet6enaz €r6s predeci6snyomds
kdvetkezt6ben.
Az anyaa 30 naposvemhess6g
utols6napjaibankb. 70 cm hosszf40 cm
m6ly fitldalatti fdszekiiregetds,melybeffib6l €sa saj{t testd16ltdpettsz6rb6lfdszketk6szit.
A kitlykdket az anya napontacsak egyszerszoptatja,mindig ugyanabbanaz id6ben, 6s
minden lftogatds utdn betemeti a fdszekiiregegyetlenbejdratdt,igy 6lc6zzaa ragadoz6k
e16l.A zfrt f€szekmegfele16
kikdpz6se
igy ddnt6leheta kisnyulaktfld16seszempontjdb6l.
A terepen tal6lt feszkekb6l megilllapitottuk,hogy mindegyik els6sorbansok szaraz
fiivet6snyflsz6rttartalmaz,
de vanbenniikvalamilyenzdldndvdnyianyagis (moha,zuzm6,
orvosi salamonpecset).
Egyestdmegesenel6fordul6 sziirazfajok is megbizhat6anfelismerhet6k voltak, pl. siskanid (Calamagrosris),taftekbiza (.AgropJror).Feltdteleztiik,hogy az
anyanyrll vdlogat a terepen rendelkez6sredll6 ndv6nyekb6l.A ffihordfsban jelentkez6
preferencidkatlaborat6riumban,vrlasztdsikisdrletekkeligyekeztiinktisztdzni.Eredmdnyeink szerint nem vdletlenill van olyan sok sz6razffi a fdszekben,az anya el6nyben16szesiti
n szdra,zata zrilddel, a hosszf fiivet a riividdel, az dll6 fdcsom6t a fekv6vel szemben.
Vizsg6ltuk, mely gyakori fifajokat rdszesitaz anya el6nybena gyfijtdskor.Kideriilt, hogy
a siskandd6s a sokkal l6gyabb tapintds! tarackbuzakOziil az ut6bbit preferdljaa nyil. A
n6st€ny kisny(l k6s6bbi f6szekanyagvtlasztdsdt az a f9szek is befolydsolja, amelyben
feln6tt. Ha a feszek tartalmat kicsereltiik tarackbrizdravagy siskan6dra,az abbanfelndtt
n6st6nykisnyulak valamilyenm6don megtanultdka fdszekanyag
tulajdonsdgait,
€s dt
h6nappalkds6bb,els6 e116siik
sordnels6sorbanaz anyai f€szketalkot6 ffifajt gy0jtitttdk.A
28 napig tart6 szoptatdsi
id6szakv6g6na n6st6nyelfizi a kicsiket,igy azok nem kapnak
segitsEgetabban,milyen niivdnyekehet6eka teriileten.A mortalit6saz els6 h6napbanigen
magas,csak azok az egyedekmaradnak6letben,melyek ki tudjdk v6lasztania szegdnyes
kindlatbdl a legkevdsb€m6rgez6 ndvenyfajokat.Elk6pzeldsiinkszerint ez a szelekci6s
nyomSsrA kellett szor(tsaaz utddokat arra, hogy a megfelel6tdpl6l6krdl mindl kordbban
szerezzenekinformdci6t, meg a f6szekben,sajdtanyjukt6l tanuljanak. A hipotezistlaborat6riumban teszteltiik. A n6st€nyek3 csoportj6t a vemhessegilletve a szoptatesidejdn 3
kiil6nbdz6 di6tdn tartottuk. A kontrol csoportcsak tApotkapott, a mdsodikemell€ adal€kk6nt 10% bordkdt, a harmadikpedig l0% kakukkfiivet. Ezeketa nitvdnyeketaz6rt vdlasztottuk, mert a kutatdsi teriileten a nyulak rendszeresenfogyasztjik 6ket. A kicsik rtigtdn
elv6lasztdsukut6n htrmas vdlasztdsitesztbenvettek rdszt egy hdtig. Regisztrdltukaz els6
vdlasztAsokat€s
m6rtiik azegyestdpl6l6kf6l6kb6lelfogyasztottmennyisEgeketA vflasztdsi
tesztbenaz 6llatok el6nyben r6szesitett6kazt a tdpl6l6kot amelyet anyjuk fogyasztott.A
kezelt n6st€nyekkicsinyei szignifikdnsantiibbet fogyasztottakaz arom6stdpldl6kb6lmint
a kontrol dllatok.Ezeka kis€rletekbizonyitjdk, hogy az iireginyilndl a natyenyit6pl6l€k 6s
f€szekanyag
preferenciikszocidlistanuldsrdvdn6tad6dnak
egyikgenerdci6r6l
a mdsikra.
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A kiisz (AlburnusalburnusL.) popul6ci6dinamik6ja6s
t6pl6l6kaa Balatonparti 6v6ben
8116Piter 6sB. Musk6Ilona
Tihany
Kutat6int6zete,
MTA Balatoni
Limnol6giai
A fito-litofil kisz (Alburnus alburnus L.) a Balatonban a ragadoz6 halak egyik
fontos tdpldldka, de dllom6nys0rfis6ge az 1960-as 6vek 6ta folyamatosan cs<ikken,
illetvejelent6sen ingadozik. Az ut6bbi hrirom 6vben vizsgdltuk a Balaton dt, iisszefiigg6
nddassalfedett dbl6ben(Pal6znak,Bozsai, Szigliget,Balatongyiirtik6s Keszthely)a
nddas 6l6bevonata ds a zoobentosz-zooplankton-hal tdrsuldsok iillom6nyainak alakuldsrit,6s trofikus kapcsolatait(OTKA #467 es #1881). A ktisz-vizsgdlatokanyagiit
elektromos hal6szg6ppel gyfijtdttiik (1493 p6ldriny). R6szletesentanulmiinyoztuk az
6llomrinyok sfirfis6g€t,m6ret- 6s kor szerinti struktirdjiit, testhossz-testsily viszonyi4t,
testhossz-6s testsrily ncivekeddsiikiitemdt, az 6llomiinyok biomasszdjr4t,produkci6jdt,
az elfogyasztott tdpLil6k min6s6g6t 6s mennyis6g€t.
A kiiszdk 6tlagmdreteEf-t6l oNy-i irrinyban ntivekedett,f6leg a fiatalabb korcsoportok (1+-3+) dominiiltak,s m€retmegoszl6suk
aszimmetrikusvolt. A testhossz-tests r i l y i i s s z e f i i g g 6 s eg y o r s ( " a l l o m e t r i k u s " " ) s U l y g y a r a p o d d sjte l z e t t . K o r d b b i
vizsg6latokhoz kdpest, a testhosszntivekeddselassubb volt, az 6venk6nti, s teriiletenk6nt elt6r6 mdretgyarapodiist Bertalanffy modellj6vel irtuk le. Az 6llom6nyok 6ves
mortalitdset 38-'l2Va kdzdttire, a tfl€l6s ardnydt 28-62Va kozottire becsi.iltiik a t6
PIB = 3541%
hosszantitengelyementdn.A kiisz rillomdnyokdvesprodukci6-ar6nya
k<izritti,biomasszdjuk4,8-12,4 kg/ha volt.
A b6ltartalmakziim6t zooplankton-6s dl6bevonat-lak6szervezetek(Cladocera,
Copepoda:66,6-99,8Va)6s iszaplak6gednctelenek(f6leg Chironomidalirv6k: 0,232,2%) alkott6'k. Id6nkdnt jelent6s m€rtdkben fogyasztottdk a viz felszin6re hullott
szdrazflld\ rovarokat (Hymenoptera: Formicidae spp.) ds kirajzdskor Chironomida
im6g6t. A kiisz meretdnek ntiveked6sdveltdpldl6k6nak iisszetdtelekis mdrt6kben viiltozott. Az egyedenk6ntelfogyasztott tripldldk mennyisdge45 6s 2O4db t6pliLl6kszervezetlhal, becsiilt ttimege 18 6s 103 mg/egyed ktizdtt vdltozott. A tdpldl6k becsiilt tiimege
alapj6n,Pal6znakn6laz elfogyasztottenergidnakkb. ll%o-a a zooplanktonb6l,s kb.
897o-aa zoobentoszb6lszdrmazik,Szigligetn6la megoszl6s50-507o,Keszthelyndl
l4-86Vo. Az eredm6nyekalapj6n megrillapithat6,hogy a kii sz-ndpess6gjelent6s szerepet jdtszik a Balaton partiiiv6ben, a perifiton-plankton-bentosz-hal tApldl6khdl6zatmenti enersia tovAbbitdsban.
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A vad- 6s h6zimacsk6kdl6helypreferenci6i
Bir6 Zsolt €s SzemethyLdsz16
ELTETTK.GATEVrdbroldgiri
Allomi\
Okraro
dsKurrrLi
A vadmacska(Felis silvestris)Eurdpa egyik legvesz€lyeztetettebb
6s biol6giai
szempontb6llegkev6sb6ismerteml6s ragadoz6ja.Az Eur6paTaniicsv€delmijavaslatot dolgozottki az eur6pai vadmacskapopuldci6kfenntartds6ra.
Ennek f6 cdljai a faj
habitatjainakmeg6rz6se,
a hrizimacsk6val
valj introgresszivhibridizrici6jrinak
vizsgrilata €s az ezzel kapcsolatoskutatiisokszorgalmaziisa.
Mi, ehhez igazodva,a k6t faj
d16helypreferencii4it
6s az emberizavariisok(pl erd6szetimunkiik) hatdsaitvizsgdltuk.
A vizsg6lati teriilet a GATE babati kfsdrleti telepe, mely Giid<ill6t615 km-re
dszakkeletrefekszik. A krirnydk a vadmacskahagyomdnyos6l6helye.Az rillatokat
€lvefog6 csapdrikkalkaptuk el, elaltanuk az egyedeket,majd a jellemz6 m6retek
felvdtele uti4nriidi6s nyakdrvet raktunk rrijuk. Ezutiin riidi6telemetriiis m6dszer segitsdgdvel ktivettijk az iillatokat. A m6r6sek vagy kdt toronyb6l ttirt6ntek h6romszdgel6ssel, vagy pedig direkt kiivetdstalkalmaztunk,melynek sordn megpr6briltunkmin6l
kdzelebbkertilniaz dllathozan6lkiil,hogy megzavartukvolna6sigy lokalizdlnia hely6t
a tdrk6pen. A kapott pontok eloszlisiit ezutiin vdletlen ponteloszlissal hasonlitottuk
dssze,a kiiliinbdz6habitattipusokra
preferenciaindexet
szdmoltunk,ezek szignifikancirijr4tpedig Bonferroniintervallumoksziimitiisdval
ellen6riztiik.Ugyaneztelv€geztem
az emberileger6senzavartteriiletekre6s a nyilt illetve ziirt terepekszeg6lyz6ndira
is.
Eredm6nyi.ilazt kaptuk, hogy a k6t faj preferencirijakiildnbdzik egymdst6l.A
vadmacski4kel6nyben rdszesitika sfirfi, j6 briv6helyetbiztosit6 teriileteket,mig a
h6zimacskrika nyilt rdteket,az emberitelepiildseket€s a teriiletlegdrisabbtipl616kle16he1y€.t,az dgeres erd6t. Azt gondoljuk, hogy a vadmacsk6k ink6bb a briv6hlyre
szelektrilnakszembena h6zimacsk6kkal,amelyek a tiipliil6kra. Ezt meger6siti az, hogy
az emberi zavardsnakkitett teriileteketa vadmacskiikelkeriilik. Termdszetesen
nekik
is sztiks6giikvan tiipl616ka,amit a r6tekentudnak beszerezni(ezt mutatjais a pozitiv
preferenci6juk), de itt is j6rdszt a ziirt vegetdci6jf tertletek hati4rainvadiisznak,ugyanakkor a sfrrfibesem mennek mdlyre, hogy kcizel legyenek a vadi4szhelyhez,
ezt a
viselked6st a hrdzimacskdknem mutatjdk (i6l l6that6 ez a szeg€lypreferencia6rtdkein).
Kiivetkeztet6siinkaz, hogy a hibridizrici6 cscikkentdsdhez,
a tiszta vadmacska
popul6ci6 fenntadiis6hoz az emberi zavar6sokt6llehet6 legtdvolabb 16v6,zfut novenyzettel (fenyves vagy tdlgyes), s ebben nyilt r€tekkel rendelkez6terijleteketkellene
meg6vnunk vadmacskarezerviitumok
formdjiiban.igy megmenthediikezt az er6sen
veszdlveztetett
fait a kihaldst6l.
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P6zsitfiivek szerep6nekv 6ltoz6sadegrad6ci6sor6n nyilt
dolomit sziklagyepben
B6dis Judit
PATECeorgikon
Kar,Nijv€nytani
Tansz6k,
Keszthely
6sNdv6nydlettani
Hazdnkban a dolomit kop6rf6sitrisok a fajgazdag, endemizmusokban b6velked6
sziklagyepek megfogyatkozdsrihoz,ill. jobb esetben"csupdn" degraddl6dds{hozvezetett, s vezet ma is. E leromlisi folyamat ndhiiny sajiitoss6giityizsgi4ltuka Keszthelyih e g y s € g n y i l t d o l o m i t s z i k l a g y e p j e i b e nt d b b f d l e m i n t a v d t e l i 6 s f e l d o l g o z r i s i
m6dszerrel.Itt a vizsg6lt tdrsul6sokegyedsziim,borit6s ds talajfelszin feletti fitomassza
vdltozdsait(1989 6s 1990)ktivetjtik nyornon,kiiliinds tekintettela pdzsitfiivekszerepere.
A mintav6teli teriileteket "6dntetlen", sikertelen telepit6si kis6rleten dtesettds 3-4
m magas (15-20 6ves) fdkb6l 6116fekete feny6 iiltetvdny alattjelitltiik ki. Az 6rt6kel6shez a fajokat cdlkit0zdseinknek megfelel6en csoportositottuk: piizsitfiivek, srisok,
egy6b fajok. A vizsg6lt mutat6k fajcsoportonkdnti 6tlagos6rt6keit 6s gyakorisIig eloszI6sait szi4mitottukki, s figyelembe yettiik 1989 €s 1990 eltdr6 meteorol6giai viszonyait
IS,

Az egdszs6gessziklagyep boritdsa 20-607o,a feny6 alatti gyep6 lO-40%. A p6zsitfiivek boritris drt€kei a sikerteleniil telepitett gyepben a legmagasabbak,ez lt6bbi az
iisszboritds107o-a.Az risszesfitomasszajellemz6 ertdke360-650g/m'az eg6szs6ges
sziklagyepen, ami tdbbsziiriise a feny6telepit6s alatti dllomdnydnak. Az eg6szs6ges
gyepben kb. 3070, a bolygatott 6llom6nyokban kb. 2O/o a pdLzsltfivekr6szesed6seaz
iisszes fitomassz6b6l. Az eg6szs6gessziklagyep jellemz6it nem befolyrisolta az 6tlagosn6l szrirazabb6vj6rat, mig a sikertelen telepit6sen dtesett 6s a fenyves alatti dllomi4nyt igen: borftds 6s fitomassza depresszi6tokozott. A sikertelen telepit6sen Atesett
teriilet egydbkdnt az eg6szs6gesgyep saj6tossiigaitmutatta.

III. Magyar Okoligus Kongresszus,Szegetl,1991

6rt6kel6se
hasznositrisiinak
Fricrin6llomdnyok
Csi4nyiSi4ndor
oktat6dsKutat6Allomis,Gddijll6
GATEVadbiol6giai
Az okszeri f6c6ngazd6lkoddskialakitdsa sziiks69ess6teszi az dllom6ny dinamik6j6nak megismer6s6t,a kibocs6t6s6s a hasznosit6skdzdtti kapcsolatokfeltiir6siit. Ennek
el6segitdse6rdek6ben,orszi4gosds megyei szinti vadgazddlkodrisiadatok felhaszndldsdval 6rt6keltiik a f6c6nkibocsiitdsnaka teritdkre illetve a term6szetesfiici4niillomiinyra
gyakorolt hat6sait.
A hosszri t6vri hatrisok modellez6se alapjdn megdllapitottuk, hogy a kibocsr4tds
jelenlegi m6rt6ke az alacsony visszat€ri.il6s
ktivetkeztdbenm6r nem jdr 6rdemben
jelensdg
A kibocsritdsok"megtdriildse"drdek6bendltali4nos
magasabbhasznositdssal.
toj6
felneYelt
szaporulat
is
a
2
db
tilhasznositdsa
fdcrinrillomrinyok
a termdszetes
szintjdn,esetenk6nter6sebbenis.
leltjegysdgekf6ciinbecsl6si,
A kibocs6tdstv6gz6 6s nem vd9z6 vadgazddlkoddsi
v6si 6s befogdsi adatai segitsdg6vel,meghatdroztuka term6szetesfr4crinrillomrinyhasz6s kibocsritottiillomdny
nosit6s6nakjellemz6it, valamint megbecsiiltiika term6szetes
teritlkhez val6 hozzdjdrul6s6t. Az adatok alapjdn 1990 6s 1992 kiiziitt a becsiilt
fi4cdndllomriny, a kibocsiiti4s6s a hasznositrisis csdkkent. Az elemzdsek alapjdn a
kibocs6tott fr4cr4nok
megtdriil6se 6tlagosan20Vo-os.Az egy term6szetesf6c6negyedre
jut6 hasznositottmennyis€glegaldbb azonos,vagy nagyobb,mint egy kibocsiitott
fdci{nrajut6 hasznositott mennyis6g.
6llomrinyokpopuLicitartjuk a termdszetes
Az eredmdnyekalapjdnsziiksdgesnek
nagy mintasziimon
6dinamikrij6nakvizsg6latdt,a kibocsiitottf;icdnokmegt6riil6sdnek
vonatko26cikon6miaielemz6sek
alapul6 becsl6s6t,a kibocs6tdsokgazdasiigossiigrira
amelyekcsdkkentik
technol69idkalkalmaziisrit,
elv6gz6s6t,valamintolyan kibocs6trisi
a termeszetesdllomiinv veszdlveztetdsdt.
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Kcizriti forgalom okozta kdrnvezetszennvez6shati4s6nak
kriptogr{m cikofiziol6giai bioindik6ci6ja
CsintalanZsolt. TakdcsZoltdn 6s Tuba Zoltdn
GATE Ndv6oylani ds Ndvdny€lettani Tanszdk. Niivdnyilettani Osztily, Gijddll6

Munk6nk c6lja volt az i4ltalunkmdr kor6bbanis eredm6nyesen
haszndltstandardizi4lttranszplantrici6s
techniki{val,tesztniivdnykent C [adoniaconvolutazuzm6-6s Tortula ruralis mohafajt felhaszndlvaegy magyarorszdginagyforgalmi f6it okozta
szennyez6stdvolsdgfiig96eloszldsdnak
meg6llapitrisa
t6li id6szakalatt. Hdrom h6napos expozici6utiin a transzplantiilttelepekCO2 giizcserevizsgiilatrit6s elemanalizis6t
v6geztiikel 9 elemre(Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, V, ds Zn).
A vizsgdlt elemek kciziil a Cr, Cu, Fe, Ni ds Al mennyis6ge az ritt6l ti4volodva
gyorsancsiikken,5- l0 m6terenbeltil a tdrsdgrejel1emz6,a kontroll teriiletdtkisebb-nagyobb m6rt6kbenmeghalad6szenyezettsdgi
szintrecstikken.A Cd, Pb 6s a Zn terhel6s
az ftt6l nagyobb,30-60mdterestiivolsdgigis kimutathat6.Eredmdnyeinkiisszhangban
6llnaka f6kdnt talaj- 6s/vagyviriigosncivdnyekelemanalizis6vel
kapottmegel6z6hazai
6s kijlfitldi vizsg6latokeredm6nyeivel.
A tesztnitv6nyekV tartalma 6s itt6l val6 trivolsdgakdzritt dsszefiigg6stnem
taldltunk,azaz a z'Jzm6-6s mohatelepekjelent6s V szennyezettsdg66rt
nem a kiizriri
ktizleked6s, hanem egy6b helyi neh6zf6m szennyezdstokoz6 forrris(ok) a felel6s(ek).
Valamennyi kdzdti forgalombdl szr{rmaz6elem eset6naz dt e t6rsdgrejellemz6
szdlir6nydbaes6 oldaldna szennyez6hatSsnagyobbtdvolsdgokigvolt kimutathat6.
Az elemtartalomvizsg6lateredm6ny6veldsszhangban
a fotoszintetikusaktivitds
cstikken€se az ithoz legkdzelebbi 1-2,5 m tdvols6gban a legnagyobb m6rt6kfi. Az
aut6ft forgalmiib6l sz6rmaz6 szennyezds hat6si6rabekiivetkez6 nett6 fotoszintdzis
intenzitiiscsdkkendsa keleti oldalon az dtt6l kb. 60 m-es,a nyugati oldalon 90 m-es
t6volsiigbanis kimutathat6.A neh6zf6mekkitziil, melyek hatdsi{valszintenszdmolni
kell ilyen t6volsrigban(Pb, Ni, Fe) toxicitiisszempontjdbdlaz 6lom a le&iel€nt6sebb.
A tesztndvdnyeknett6 fotoszintezise6s elemtartalmakdzdtt elvdgzettkorreldci6analizis is ezt t6masztjaal6.
Fentiek alapjdn teh6t az iiltalunk alkalmazott transzplantdci6stechnika a kdzfti
forgalom kiirnyezetszennyez6 hat6sAnak nyomonkiivetds6t cdlz6 vizsgdlatokban is
eredm6nyesenhaszniilhat6.
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Cseres-tcilgyesv69iisteriiletek oszt6lyozdsasokv6lto26s
m6dszerekkel
Csontos Pdter
Budapest
Tansz6k,
ELTE,Ndvdnyrendszertani
6sOkol6giai
A vizsgdlatsorozatcelja: az erd6vdgdstkitvet6 felfjul6s mintegy harminc 6yig tart6
folyamatfnak szakaszokrabontdsa,azaz a megfigyelt v6gdsteriiletekkorcsoportokbaosztisa volt. A vizsgdlati teriileteket (tkp. "erd6reszleteket")az "artifiaial chronosequence"
ki (49teriilet,vdgfst6lszdmolt
elvetkdvetvea Visegrddi-hg.
cseres-tdlgyes
itv6benjeldltem
2-28 6v id6intervallumban).
A vizsgdlatiteriiletekenrendesenI, ritkdn 2db 400nm-es
mintandgyzetbencitnol6giai felv6teleketk6szitettem.A vizsgdlatiteriiletek osztdlyoz6sdgyepszinti6salacsony-cserjeszinti
adataib6lkdpzettbindrismdtrixot
hoz a mintanegyzetek
a SYN-TAX programcsomaghierarchihaszndltamfel. A v6gdsteriiletekcsoportositesdhoz
alkalmaztsdval[1,2] az aldbbi fton
kus 6s nem-hierarchikus
oszt6lyoz6m6dszereinek
jutottamel:
(A) N6gyf6le (NCLAS, HMCL, INFCL 6s MINGFC) hierarchikus klasszifikdci6t
v69z6 program,6sszesenl4 futes6valdendrogramokat6llitottam el6.
(B) A dendrogramokfigyelembev6tel6velelkeszitettema v6gtsteriiletekprimer (k6s6bb pontositand6)korcsoport-beosztdsdt,
amely 4 korcsoportot(tovdbbiakbanstddiumok)
eredmenyezetl.
(C) Mivel a IL ds III. stddiumokbaa mfsik kett6ndlj6val tdbb teriilet sorol6dott,az
el6bbieketalcsoportokratagoltam:(C 1) A II. 6sIII. stddiumokra,kiildnbti26dendrogramok
szdmospartici6t k6peztem(1, 2, ... k). (C2) A partici6katleir6 vektorok
elvdgdsd,val
felhaszndldsdvala MINGFC programot futtatva el6dllitottam egy-egy a II. 6s III. stSdiumokra vonatko26konszenzusdendrogramot.(C3) A konszenzusdendrogramokatelvdgva
partici6k)kaptammeg,amelyekszerinta IL
a vonatkoz6k+l-ik partici6kat(konszenzus
stddiumot4, a III-at 3 alcsoportrabontottam.
(D) Az eddigiekenalapul6 csoportositdsellen6rz€sec6ljib6l, az alapadatokhoz
"visszanyflva" a PARREL program segits6g6velegy kilencosztiilyf partici6t generiiltam.
(E) A PARREL-partici6 eredm6ny6nekismeret€ben egy alcsoportmegsziintet6sdvel
veg6s egy-kdt teriilet besoroldsinakm6dositdstval- a viigdsteriiletekcsoportositdsdnak
eredmdnydiilelfogadott vf ltozathozjutottam el.
a megAz erd6felfjulfs sokvfltoz6s eljfrdsokkal kapott stddiumaitdsszehasonlitottam
felel6 erd6neve16si-modellben
ismertetetttagol6ssal(erd6fejl6d6sikorszakokkal).A k6tf6le
felosztdsid6hatdrai16szben
eltd16ek,rdszbenegymdsnakmegfelel6ekvoltak.A sokvillto26s
m6dszerekkelnyert stfdiumokb6l kivrlasztott (az erd6t'elijuldstreprezentdl6)mintateriileviszonyaitegykordbbitanulmdny16szletek megvil6gitottsdg
6saljnttv6nyzeti-produktum
tesentdrgyalta [3]. A III. stddiumeset6bena hdromalcsoporta fokoz6d6 koronazi4r6ddssal
p6rhuzamosanfell6p6 aljnctvenyzetifl6raszeg€nyed6ssel
5ll iisszefiiggdsben.
[1] PodaniJ. 1988.SYN-TAX III. User'sManual.AbstractaBotanica12(Suppl.I ). t2l
PodaniJ. 1993.SYN-TAX-pc:ComputerProgramsfor MultivariateDataAnalysisin Ecol.
andSyst.(V5.0).User'sGuide.ScientiaPublishing,Bp.. [3] HorvdthF. & CsontosP. 1992.
Thirty-year-changes
in someforestcommunitiesof visegrddiMts., Hungary,pp. 481-88,
of ForestEcosystems
to
in: Teller, A., P. Mathy & J. N. R. Jeffers(eds):Responses
EnvironmentalChanges.
ElsevierAppliedScience,lrndon.
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Mad6rvonuliisa Kdrp6tokt6rs6g6ben
Csrlrg6Tibor ds Miklay Gyiirgy
Budapest
ELTEttx. Attarszervezertani
Tansz6k,
A Krirpiit-medence
specidlishelyetfoglal el a Palearktikum-Afrikavonulilsirendszerben.Sok faj 6szakipopulrici6ikeieti vagy nyugatiirdnybanelkeriilik, mig mrisoknak l6tfontossi4grl
pihen6,tdpldlkozd,a vonuliisfblytatdsdhoz
sztiksdges
zsirmennyisdg
felhalmozds6ra
szolgdl6teriilet,mds fajok sziimdrapedig telel6hely.
Az elmflt lO dvben Magyarorszdgontaibbstandardm6dszerreldolgozd tdbort
szerveztiink,6sa hril6zatotaz ut6bbi 5 6vben ktilibldre is kiterjesztettiik.A Kdrpdtok
tdrsdgdta Balkdn is az Appeninekiel6 lehetelhagyni,il1.keleti oldalona Kdrpdtok6s
a Fekete-tengerkrizti sdvbanelkeriilni. ezirt tdborokatszerveztiinkOlaszorsziigban,
Horvdtorszdgban,
Szerbidban.Ukrajn:ibnn.RominiSbands Bulgdriiban.
Vizsg6lataink alapjiit a madarakrdl egysdgesm6dszerrelfelvett biometriai 6s
vedl6si,valarnintvonuliisdinamikaids fo-liis r isszafog,rsi
adatok alkotjrik.Ezek sokszempontdfeldolgoziisfvalkeresiinkr iiaszoklr lz eltd16vonulr,isi
strat€giiikrntkiid6s 6 r e , a v o n u l 6 s s z a b d ) y o z r i s i i r rr.o k o n f a j o k e v o l r j c i 6 s k i i l d n b s 6 g e i r es t b . A z
eredm6nyekalapjrinjavaslatoktehet6kaz akriv termdszetvddelem
szimara.
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Niche tanulmdnyokndhrinyDun6bandl6 Ciliatafajon
Cs. Bereczky Magdolna 6s Nosek Jdnos
Allom6s.
G6d
MTA 0BKI, MagyarDunakutat6
A Duna egysejtii €s iikol6giai ktirnyezetiik kdzdtti kiilcsdnhatiisokelemz6sesor6n
jutottunk el a nich€ vizsg6latok sztiks6gess6g€hez.
A sok6ves rendelkez6sijnkredll6 adatsorb6l n6gy kiiliinbdz6 vizjtudsri 6vet jeldltiink ki a Hutchinson koncepci6nakmegfelel6 niche vizsgdlatokhoz.Kilenc olyan
kdrnyezeti faktort vdlasztottunk,amelyek tiikrtizik mind a term6szetikdrnyezetet,mind
az emberi hatdsokat.Ezek: vizhozam, vizh6mdrs€klet, oldott oxig€ntartalom, k6miai
valaminta psychrophil6s Colioxigdnigdny,pH, amm6niumta alom, iisszs6tartalom,
form bakt6riumok sziima.
Hrirom niche sz€lessdgmdrtdket: a Lewin-indexet, a Shannonfiiggvdnyt 6s az azon
alapul6 egyenletessdget,tovdbb6 n6gy niche dtfed€s mdrtdket, a Whittaker-Fairbanks
formul5t, a Lewin-f6le alfa;j 6s alfa.itt, v6g0l az eukliddszi tdvolsdgot sz4moltuk ki
minden fajra 6s minden dimenzi6ra.
A legkisebbniche sz6less6ggel
rendelkezikds ezdrtlegink6bbspecialistaa vizh6m6rsdkletre,oldott oxigdnre 6s a pH-ra a Colpidium coLpoda(.Losana),a vizhozamra a
Strobilidiun gyrans Kent, a k6miai oxig6nigdnyre 6s az amm6niumtartalomra az
Epistylis plicatilis Ehrenberg, az <isszs6raa Stokesia vernalis Werrch, a kdt bakt6riumtipusra pedig a Strombidium viride Stein.
Legnagyobbniche sz61ess6gfi,
s ez6rta legink6bbgeneralistaa Duniibana vizhozamra a Carhesium polypinum (Linnaeus), h6mdrs€kletrea Stentor pob,morphus (O. F.
Mueller), oldott oxig€nre a Strombtuliumyiride Stein, a k6miai oxi96nig6nyre a Prorodon teres Ehrenberg, amm6nirira a Vorticella convallarla (Linnaeus), pH-ra a Phascolodon vorticella Stein, dsszs6ra a Zoothamnium varlans Stiller, vdgijl a Glaucoma
scintillans Ehrenberg a psychrophil, mig a Coli-form bakt6riumra a Trichigmostoma
cucullulus(O. F. Mueller) Jankowski.
Eredm6nyeink segitenek az indikritor fajok megbizhat6s6giinakmegit6l6s6ben.

28

I. Magyqr Okohjgus Kongresszus,1994, Szeged

Egy hollandiai t6 (Vechten) kdnforgalm6nak
kinetikai vizsedlata
Cz6g6ny Ildik61, Cornelius A. Hordijk2 6s Thomas E. Cappenberg2
' Hajd{-Bihari
Rt.
onkormdnyzatokvizmf
' Nederlands
Ondetaock
Instituut
voorOecolosisch
A melegmonomiktikust6 Hollandiakiiz6ps6rdszdnfekszik.Teriilete4,7x104m2,
m6juselejdt6lokt6berv696ig
maxim6lismdlys6ge11 m. A tavatalkot6ket medenc6ben
A 7 m-n6l m€lyebb vizmeder iiled6ke a tdli id6szakot
igen stabil a h6rdtegzetts6g.
idej6n, 1993.
kiv6ve eg6sz6vben anoxikus.A vizsgdlatoka kezdeti h6r6tegzetts6g
aiprilis-jriliushtinapokbantairtenlel...
Vizsgdlataink sor6n m6r6seket v6geztiink arra vonatkoz6an, hogy a kiil<inbtiz6
k6nform6k- nevezetesen
a szulfiit,a szulfit 6saz fn. savvalillan6 szulfid- mennyis6ge
fiiggveny6ben.A mintav6telidejdn
hogyanvdltozik a vizben€s az iileddkbena m61ys6g
a viz szulfi4ttartalma75 pmol/l volt, mely a viz 6s az tiled6k hatdrfeliilet6n ugrdsszerflen
lecsitkkent,s az Uleddkbenmdr nem volt kimutathat6.A vizben a szulfid 4 m kciriili
m€lys€gbenjelent meg, 6rt€kegyorsanemelkedett60 pmol/l-re, melyet 8-9 m mdlysdgben 6rt el, s ett6l lejjebb kisebb ingadozdsokt6leltekintve nem vdltozott. J6l
kiegdszitik ezen redoxdinamikdhozkapcsol6d6jelens6geketazok az eredm6nyek,
kaptunk.
meghatiirozrisdval
melyeketa p6rhuzamosminti4kvastartalmdnak
A t6 k6nforgalmdban az iiled6k-viz hatdrfeliileten lejdtsz6d6 bakteri6lis szulfritredukci6 jdtssza a dont6 szerepet.Az iileddk szulfiitredukci6s aktivitrisiinak meghati4rozds\hoz az ljled1k anaerobkririilm6nyek kiiziitt inkub6ltuk. Az inkubdci6 alatt mdrtiik
a hozziadott szulfrit koncentrrici6jrinak id6beni v1ltozisit. Az i.ileddk fels6 1 cm-es
retegeb1l vett minta esetebenkaptuk a legmagasabbszulfritredukci6sr't6t (314
nmol/cm'/nap), s ez alatti r6tegekndl m6r kisebb^_6rtdkeketmdrtiink. Az tiled6kben
lej6tsz6d6 szulfdtredukcidt nyomjelzett szulfdt ("SO4) alkalmazdsakor a k€pz6d6
savval illan6 radioaktiv szulfid mennyisdg6tmdrve is kdvettiik.Ezek a m6rdsekis azt
igazoltdk, hogy a szulfiitredukci6 a viz 6s az iileddk hatiirfeltilet€n a leggyorsabb.
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A T6ti-szigetekterm6szetszerii
t6jhaszn6latrinak
rendez6elvei
Czumpf Attilal, PuskdsZsigmond26s SurmanMih6ly3
Budapesti
Term6szetv6delmi
Kijrzet
lgazga!6s6g,
Cerecsei
T6jvedelmi
2
KiskunsdEi Nemzeti Park
lErdeszeti
Tu-domdnvoslntczet

A vizl6pcs6 6pitkezdseinek lei4lldsaut6n egy dunai szigetcsoport,a Tiiti-szigetek
revitalizi4ci6ja 1991-t6l megolddsra vdr. Ennek 6rdek€ben,az 6rintettek kooperrici6ja
jegydben megalakult a tdrseg term6szeti-tdrsadalrni-gazdasiigiprobl6mdit egys6ges
elvek szerint kezel6 T6rs6gi Telepiil6skdzi Szdvetseges ldtrehoztiik a kiizdsen meghat6rozott feladatokat finansziroz6 Opeian Alapitvdnyt.
Ezen tdrsadalmi keretekre dpitettijk fel a r6gi6 term6szetszer0tr4jhaszn6latrinak,
illetve termeszetv6delmdnekteryezetdt. C6lul t0ztuk ki, hogy hozzrijSrulunk a tdrsdg
termdszeti - kdrnyezeti - tdrsadalmi b6k6j6nek megteremtesehez.
A program keret6benleirtuk a T6ti-szigetekjelenlegi 6llapot6t, termdszetidrtekeit.
116nyelveketadtunk az okszerfi erd6szeti kezeldshez. Kidolgoztuk a termdszetszert
f<ildmfivesgazdr4lkodds€s haldszat alternativiiit. Megterveztiik a gazdiilkoddst 6s a
termeszetvddelmet
koordindl6 6letm6d-6letmin6s6g
m6dszertanikdzpontot.Rdszben
elkdszitettiik a program audit6l6s6t. A fiintieket egyeztettiik a Gerecsei T6jv6delmi
Kdrzet fenntartdsi-fejleszt6si tervdvel, az 6rintett iinkormi{nyzatokkal, a Magyar Hum6niiko169usTdrsasiigszakmaikolldgium6val.Az elkdsziiltmunka els6sorbanmddszedanianyagk6nthaszndlhat6.
Konkr6t eredmdnynek mondhat6, hogy az Opeian Alapitvdny a rendez6 elveink
szerint tisszedllitott pdlydzataival nyert dsszegeksegits6gdvelndgy kdrnyezetgazddlkod6si szakember(kiirnyezetgazda) alkalmazdsdttudja biztositani.
A kiirnyezetgazda a tdrs6g javul6 termdszeti-kdrnyezeti dllapotdban kiizvetleniil
€rintettek kdzdtt koordin6ci6s feladatokat ldtnak el a programban meghatdrozottak
szennt.

30

III. Magyar Oko16gusKongresszus,Szeged,1991

A kukorica term6s6nekingadoziisaa t6panyagell6totts6gt6l
fi.igg6enktilcinbcjz6agrocikol6giaik<irzetekben
DebreczeniB616n66s SisiikIstvdn
Keszthely
Tanszek,
PATEGeorgikon
Keszthely,
Agrokdmiai
A fenntarthat6, k<irnyezetetnem ki6rosit6 mez6gazdasigi termelds az elegend6
tdrsadalmiig6ny. Jelen
6lelmiszer6s alapanyagel66llitds6ntfl egyre hangsrilyosabb
rniatti kukohogy
az
6vjdrathat6s
kdrddsre
kerestiik
a
v6laszt,
tanulmdnyunkban arra a
hogyan
a
tdpanyagelL4t6ssalr
rica termdsingadozdsbefolydsolhat6-e6s
Az OrszdgosTadamtrigydzisi Kiserletek 1967 6ta folynak 9 kiil6nbtiz6 agro<ikol6giai kdrzetben. N6gy helyen kukorica monokultdriis kisdrleteket is v6geznek a k6t
yet€sforg6skis6rletmellett(5szibdza-kukorjca-kukorica-bors6
illetve 6szi bdza-kukorica-kukorica-6szi biza). Ezt ^ negy helyet v6lasztottuk ki a vizsgiilatainkhoz es eze\
beliil olyan kezel6seket,amelyekben az egyes tdpelemek hatdsaelktildnithet6 (tr6*y6zatlan kontroll, k6t kiegyensrilyozott t6panyagariinyi nagy adagi kezel6s 6s nitrog6n,
foszfor valamint krilium trilsrily miatt kiegyensflyozatlan tdpanyagariinyf kezel6sek).
vizsgdltuk,hogy az 6veksordnmilyen viiltoziismutathatd
Line6ristrendilleszt6ssel
hogy Bics6rd6s Putnok
ki a kukorica term6sekbenaz els6 20 6vben?Bebizonyosodott,
alacsony d6zissal mfftrdgydzott kezel6seit kiv€ve mindeniitt n6ttek a term€sek.
A kijvetkez6 l6p€sben azt vizsgiiltuk, hogy ezekt6l a trendekt6l val6 eltdr6sek
hozhat6k-e tdpanyag hatiisokkal illetve a kis€rleti helyek hatrisrival?Az
<isszefi.igg6sbe
elemzes azt mutatta, hogy a nagyobb term6sek jiirnak egyiitt nagyobb ingadozdssal,
azaz a kis€rleti helyek nehezenhasonlithat6k dssze,mivel az iitlagos termdsekj elent6senelt6rnek.
Putnokonaz alacsony
Erdekeseredm6nythozott viszont a kezel€sekdsszevetdse.
(els6sorban
nagy ingadoz.ist,
a nagyobb
nitrog6n)eredm€nyezett
szintf tiipanyagell6tds
d6zisok egy6rtelmoen csiikkentettek azt. Bics6rden az egyoldalf nitrogdn adagoliis
csijkkentette leginkdbb az elt6r6st, a trdgydzatlan 6s a nagy adagbantrdgydzolt kezelesek is n<ivelt6k.Iregszemcs6n6pp ellenkez6leg: a nitrog6n hatdsdran6tt az ingadoz6s
jdrt egyiitt. Hajdfbiisztirm6nym6g akkor is, ha kiegyensrilyozotttdpelemariinyokkal
ben a foszfor egy6rtelmfien ndvelte a trend 6s a t6nyleges adat kiil6nbs6g6t, 6s hirinyriban, de mds t6pelemekkel kiizepesenell6tva kaptuk a legkisebb 6rt6ket.
Megr4llapithatjuk, hogy az egyes kis6rletekben m6s-miis tiipanyag tdlsdlya, vagy
hi6nya jelentkezik az id6jrir6st6l fii996 ingadozdsraval6 nagyobb hajlamban. Putnok
kivdtel6vel a nagy adagf m(ttrigyizes a term€sek ndveldse mellett azok 6ves ingadoziis6nak niivekeddsdt is magiival hozta. Ez azt a veszelyt hordozza mag6ban hogy az
esetlegesenkies6 term€sdltal fel nem haszn6lttdpanyagegy r6szeelveszheta ntivdnyek
kimutatotttdpanyagszdmdra,mdsuttpedig probl€m6tokoz. A termdsek6rtekel6sdvel
hati4sokattalaj- 6s nrivdnyvizsgdlatokadatainakfigyelembe vdtel6vel ill. specidlis
c d l v i z s s e i l a t o k kl e
ah
l e tt o v i i b be l e m e z n i .
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M6lytavi iiled6kek k6ntartalma 6s anyagforgalmijelent6s6ge
D6vai Gyrirgyl, D€vai Istvdn2,Arnold Nauwerck3,Czdg6nyIldik62 6s Wittner Ilona2
lKL l-Eokol6siaiTansz€ke,
Debrecen
'lt".1d,l
vilmi Rr'
B'hrrO;kormany/3tok
jlnslitut
Mondsee
fur Limnologie
derOAw, Abteilung
Az elemi kdn hidrodkol6giaijelent6s6gdreaz ut6bbi 6vekbenvdgzettkutatdsokhivtdk
fel a figyelmet, s egyfttal fj megvilfgitiisba helyezt6ke k€nformaszerepdt6sjelent6s6g€t
a sek6ly vizi kenciklusban. Munk6nk f6 a6lkit0zdseannak vizsgdlata volt, hogy egy
A
h6r6tegzettt6 iiled6k6bental6lhat6-eelemi k6n, s ha igen, milyen mennyis6gben.
Az els6
csakn6hdnyutaldstalSlhat6.
limnol6giaiirodalomban
az elemik6nrevonatkoz6an
iileddkdb6lvettiik, 1988.okt.
t6, a Mondsee6s a Grabensee
mintdkatkdt fels6-ausztriai
t 0-l I -6n. Az iiledek elemi kdntartalmdtgdzkromatogrdffalhattroztuk meg.Az iileddkmin(105 "C-on,silyiilland6sdgig
tiirt6n6
tdkb6l meghattroztukmdg a szdrazanyag-tartalmat
izzitdssal),
a k6miai
(600"C-on,srilydlland6sfgig
tairtdn6
szddtdssal),
az izzitdsimaradekot
mintavdteliszelvdnyben
vizsgdltk6t mondsee-i
oxig€nigenyt(savaskdlium-dikromdttal).A
az iileddkmintdk
egy€rtelmfrcstikken6 tendenciamutathat6ki a mdlysdg nOveked6s6vel
szfrazanyag-tartalm6ban.
Ugyanez elmondhat6a Grabenseeesetebenis. Megdllapithat6
viszont, hogy a Mondsee iiled6k6nek szirazanyag-tartalmajelent6sen nagyobb (37,3Az izzitdsi maradekeset6bena tenden47,5Ea),mlnt a Gnbenseeiiled€k€6(23,9-3O,3Vo).
ciajellegaz el6bbihezteljesenhasonl6,s a k6t t6 kbziil a Mondsee-n6litt is tdbbnyire
(79,8-85,8%).Az iileddk
magasabbdrt6keket(85,1 9l ,2Ea)kaptttnk,mint a Grabensee-n€l
kemiai oxig6nig6nydbena kdt t6 kiizott nagysSgrendidifferencia van. Mig a Mondsee
iileddkeben- szdrazanyagra
vonatkoztatva- 42,0-'18,2gO2lkg kitziitti drtdkeketkaptunk,
162,1-193,1g O2lkg kdzdtti 6rt6keketm6rtiink.Az el6z6 ket
addig a Grabensee-ben
itt isj6l megfigyelhet6,
csak
tendenciajelleg
komponenseset€ben
tapasztalhat6
egydrtelmfi
6ppenellentdtesirinyban. Az iiled6kmintdkelemi kdntartalmdnakanalizisesordnmeglep6en magasdrt€keketkaptunk (a Mondsee-bet 695-2218 mg S/kg sz.a.kiiziitt, a Grabensee6s izzitisi
ben 315-1165 mg S/kg sz.a. kitzittt). Az iileddk szdrazanyag{artalm6val
viszontteljesenhasonl6irdnyri
marad6kdvalellent6tesirdnyri,a k6miai oxigdnigdnnyel
tendenciamutathat6ki az elemi kdn eseteben,azaza mdlys6gndvekeddsdvelaz elemi k6n
mennyis€gemindk6t t6 iiled€k€benegy€rtelmfien6sjelent6senn6. Mindk6t t6, de kiildnttviszonyitva
sek€lyvizek6hez
senaMondseeiiledek6nek
elemik6ntartalmaamagyarorszdgi
kifejezetten magas.A MondseeMO 7-es szelvdny6ben68 m-r6l vett iiledek elemi ken
6rtek (2218 mg S/kg
tartalmaaz dltalunkterm6szetes
vizekndlm6rt eddigi legmagasabb
iiled6sz.a.).Enndl tiibb elemi k6nt eddig csak szabadfttldiszennyviztisztit6berendezdsek
keben taldltunk. Ezek az eredm6nyekolyan meglep6ek voltak, hogy az6ta k€t ijabb
mintavdtelreis sor keriilt a Mondseei.iledekeb'l (1992.07.2O,1993.12.06).E mintdkb6l az
elemi k6n mellett az dsszesk€ntartalmatis meghatdroztuk,s a legmagasabbelemi k6ntartalmf mintavdteli hely esetebenaz iileddkmintdkatrdtegenkentis feldolgoztuk.Ezekneka
vizsgdlatoknakazeredm6nyeij6dsszhangban
vannakaz els6alkalommalkapott6rtekekkel,
de egyfttal arra is rfvildgitottak, hogy a k6ntartalombanjelent6s mertdkt tdr-id6beli
el6fordulisaarrahivja fel a
kiildnbs6gek
is lehetnek.Az elemikdn ilyen nagymennyis6gff
figyelmet, hogy a magyarorszdgisek6lyvizekhezhasonl6ane k6nformaje lent6s6gea m6ly
tavak k6ncikfusdbanis ldnyegesennagyobbaz eddig gondoltnfl. Ez egybenazt is val6szijelent6s6geis
nfrsiti,hogy magaa kdnciklusis ldnyegesen
intenzivebb,s anyagforgalmi
sokkalnagyobb,mint azt eddigfelt6telezt6k.
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Hull6mterekdkol6siai szemDontdterm6szetv6delmr
alapj6n
lehet6s6geia szitakcit6fauna
6rt6kel6s6nek
Ddvai Gy<irgy 6s Miskolczi Margit
KLTE Okoldsiai Tanszdkc. Debrecen

6s gyfijteseink taA Fels6-Tiszamentdn 1986-1993 kiizittt vegzett terepbejrir6saink
pasztalataiegybehangz6an
azt mutatjdk,hogy ma mdr enneka viszonylagkevdss6heboritott
teriiletnekis sajnoscsakkev6solyan t6szletevan, ahol a hulldmterekjellegzetesviztipusainak tiibbs€ge term6szetkdzeliellapotban megtalflhat6. Fontos lenne tehdt, hogy az itt
tal6lhat6 vizterekdl min6l el6bb egys€ges6s iisszehasonlithat6jellegt drt6kfelm6r€st
kdszitsiink. Erre a c6lra - szdmosokb6l - a szitakdt6k (Odonata)kitfin6en alkalmasak.
Ebbenaz el6addsbanegy ilyenjellegfi felmdr6s6s 6rt6kel6sm6dszereitkivdnjuk bemutatni
a teriiletnek mind tdjkdpileg, mind niivdny- 6s dllatvildgdt tekintve egyik legen€kesebb
r6sz6t, akdzigazgatdsilagTiszabercelhez,Gfvdhoz 6svencsell6hiiztanoz6 mindk€t oldali
Tisza-hulldmte16Il.
- kordbbitapasztalatainkb6l
A hull6mteren
kiindulva- nema teriiletigyfjt6s m6dszehelyekent(Tisza,Fiizesrdt vdlasztottuk,
hanemnyolc vizteretjeldltiink ki vizsgdlataink
eri-anyaggaidriik,
Kacsa-t6,Mar6t-zugi-Holt-Tisza,Mocsolya, Ol6h-zugi-Holt-Tisza,
Ily m6donlehet6sdgiink
nyilt nemcsaka teljeshull6mRemete-zugi-Holt-Tisza,
Szakadds).
is.
t6rrdszlet,hanemaz egyesvizterek faundjdnakitndll6 6rtdke16sdre
A hull6mtdrr6ltisszesen37 szitakdt6fajt(Odonata)sikeriilt kimutatni. Ez a teljeshazai
faunalistdnak57 sz6,:zal6ka,
ami jelent6s rdszeseddsiarenynaktekinthet6.A Tisza, mint a
teriilet egyetlenfoly6vize mentenmindiisszeegyfajt (Gomphl.r/dvipe.r)tudtunkkimutatni.
A hulldmtdd 6u6vizek kitziil fajokban leggazdagabbnakmesszekiug16ana Mar6t-zugifajjal,ami a teljeshazaifaunalista
Holt-Tiszabizonyult,3l (12 Zy gopteft+ 19 Anisoptera)
48 szdzaldka.
A m6sodikhelyrea Szakad6s
keriilt25 (l l+4) fajjal, 38 szfzal6kosr6szeser6szesed6ssel.
A
d6ssel,a harmadikrapediga Mocsolya,22(ll+11) fajjal, 34 szdzal6kos
legkevesebb
fajt, 13-at(8+5) a Fiizes-dri-anyaggddrdknel
taldltuk,ami csak20 szdzaldkos
rdszesed6snek
felel meg.
Az €rt€keldsta hulldmtdri 6ll6vizekre vonatkoz6anegy mdsik szempontszerint is
elv6geztiik.Ha azt n6ztiik meg, hogy az egyesfajok hdny viztdrbenfordulnak el6, akkor a
kitvetkez6 sz6mokatkaptuk: hdt helyr6l keriilt el6 8 faj, hat helyr6l 3, dt helyr6l 2, ndgy
helyr6l 7, h6rom helyr6l4, k6thelyr6l1 , egy helyr6l pedig 6 faj. A mindeniinnenkimutatott
fajok kitziil iit a teriilet f6 karakterisztikumait jelzi, n kdvetkez6k szerint. a Platycnemis
pennipesaz evenl3ism6tl6d6dtitblit6d6st:,a Coenagrionpuella a mocsiri, az Erythromma
rajas pedig a hindrnijv6nyzetgazdagsdgdti^ CoenaBrionpulchellum a nagyobbnylltvizes
foltok megl6tdt; a Lestessponsaaz dlland6 v(zboritrist;^z orthetrum albistylum pedig a
viszonylager6s antropog6nbefoly6st(p6ldr'ulhaltelepit6s,
horgdszds,
hal6szat,gyakori
bolygatds). Az egy vagy k6t helyr6l kimutatott fajok kitziil kiildnlegesen€rtekeseka
kiivetkez6k: ChaLcoLestes
viridis, Aeshnaviridis, Hemianaxephippiger,Epithecabimaculata, Sympetrumfonscolombii, Leucorrhinia pectoralis.Ezeknekaz eredmenyeknekaz
ismeret6benteljes egy6rtelmfis6ggelleszdgezhetjiik,hogy a Tiszabercel6s Vencsel16kiizaitti mindk€t oldali Tisza-hulltmtdr odonato16giaiszempontb6l kiemelked6en 6rt6kes
teriilet, mdgpedigels6sorbana vfzterekvfltozatos fe16pitdsemiatt. Javasolhat6tehdt,hogy
ezt a hulldmt6rr€szletettekintsiik egy olyan termdszetkdzeli"etalonteriiletnek",amelynek
fajegyiittesea Fels6-Tisza-viddkeredetidllapotdtnagy val6sziniseggelhfrentiikriizi.
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A k6nemisszi6jelent6s6gevizeny6steriileteken
Ddvai Istvi4n,RonaldD. Delaune 6s CharlesW. Lindau
Louisiana
StateUniversitY
Instilute
wetlandBiogeoch€mistry
Az elmrilt 6vtizedbenldtvdnyosanmegndttaz 6rdekl6d6sa redukdlt,gdzhalmazdla klimatikus
lapotri k€nvegyiiletekkutatdsairdnt, els6sorbana l6gszennyezetts6gre,
v6ltoz5sokra 6s az es6viz k6miai dsszetdtel6regyakorolt hatdsukmiatt. A termeszetes
kdnemisszi6ravonatkoz6legrijabbbecsl6sekazt mutatjdk,hogy igenjelent6sa biog6n
forrrisokb6l sz6rmaz6h6nyad, ami mennyisdg6t tekintve csaknem egyenl6 a jelenlegi
antropog6n k6nemisszi6val. A term6szeteseredetd k6nvegyi.iletekemisszidj6nak t6
forr6sai a tengermelldki s6s mocsarak mellett a brakvizi, 6desvizi mocsarak6s liipok.
A sz6leskrirfi kutatiis ellen€re igen kev€s az informiici6nk arr6l, hogy kiiltjnbctz6
kdriilmenyek kdzdtt (p6lddul ed6k redox, pH viszonyok) milyen k6nvegyiiletek
keletkeznek.Ellentmond6sosakaz irodalombantal6lhat6 adatok az 6vszakos€s a
napszakosvdltozi4soktekintetdben ls.
A kiildnbciz6 k6nvegyi.iletekkeletkezdsdtvizsgdlva az iileddk redox-potencidlj6nak
fiiggv6ny6ben (+220 - -240 mY tartomAnyban),laboratdriumi mikrokozmosz kisdrletekkel igazoltuk,hogy a hidrog€n-szulfidmellett karbonil-szulfid,metdntiol,dimetilszulfid 6s sz6n-diszulfidis keletkezikegy s6s mocsdriiled6k6nekinkubdci6jasordn.
Meg6llapitottuk, hogy mig er6senanaerobviszonyok kdzcitt(Eh < -70 mV) az uralkod6
anaerobviszonyok
komponensa hidrog6n-szulfid,
addigaerob,vagy csakkism6rt€kben
kijzdtt a tdbbi redukiilt kdnvegyiilet r6szarrinya a meghatdroz6, s6t +40 mV fiiliitt
hidrogdn-szulfidki sem mutathat6.Altal6nosanjellemz6, hogy a keletkez6redukrilt
k6nvegyiiletek mennyis€ge n6, ha az iiledik redox-pot€ncidlj a csiikken.
Terepvizsg6lataink sor6n megrillapitottuk, hogy igen jelent6s 6vszakosds napszakos kiiltinbs6gek mutathat6k ki a s6s, brakvizi 6s 6desvizi mocsarak k6nernisszidja
kdzdtt. Mig a s6s mocsaraknrila dimetil-szulfid a mennyis6gileg meghatriroz6komponens,addig a brakvizirea hidrog6n-szulfiddominanciiijajellemz6.Az ddesvizimocsdr
Mennyisdgdttekintveaz emisszi6a s6s
esetdbenveltoz6a kibocsdtottgdz dsszetetele.
mocsarakn6la legnagyobb,s az 6desvizin6la legkisebb.Eredmdnyeink6s a kor6bbi
irodalmi adatokazt sugaljdk,hogy 1. a s6s mocsarakmagasdimetil-szulfidemisszi6j\ert az ott uralkod6 ntiv6nyfaj (Spartina alterniflora) a felel6s, 2. az Eh > 70 mV
k6nvegyi.iletek
a
redox-potenci6lviszonyoknrilkeletkezdredukiilt,gAzhalmazdllapotri
szervesanyagokbiodegradrici6jribdl
szdrmaznak,3. azEh < 70 mV redox-potenci6l
viszonyokndlkeletkez6nagymennyis6gfhidrogdn-szulfida disszimiliici6sszulfiit-redukci6 eredm6nye.
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N6das vizsg6latok a Fert6n
Dinka M.l, Szab6I.2 6s Szegletp.2
MTAOBKIV{cr6I6!
'zPATE
Georgikon
Kar,Ndv6nytani
dsNiiv€ny€lettani
Taosz6k,
Keszthely
Az utdbbi 6vtizedekben Eur6pribana nddpusztul6sfokozddi4si4t
regisztrdltdk (Ostendorp 1989). A nddpusztul6sokainak vizsg6lat6ra nemzetktizi team (EC-EUREED
EV5V-CT92-0083/CIPDCT925064 sz. projekt, 7 orszdg rdszv6rel6vel)jdtt ldtre, ehhez
kapcsol6dva kezdtiik meg a Fe 6 magyar t6r6sze n6dasainak vizsgdlatdt. A Fert6
magyarorsz6gi teriiletdnek (75 kmr) 85%-6t n6dasboritja. A n6das6llom6ny20-25To-a
(Mdrkus I. 1983) degrad6l6d6.
Eletk€pes6s degrad6l6d6r4llomdnyr€szekben
vizsgdljuk a n6d niiveked6si,produkci6s viszonyait: RGR, RLGR, CGR, NAR, LAR, LAI niiveked6si param6tereket,
biometriai mutat6kat, 6llom6nys0r0sdget,a n6d szerveinek (riz6ma, gydk6r, sz6r +
lev6lhiively, levillemez, virigzat) elemtartalmdt,a riz6ma szdnhidriit forgalm6t, kiiliiniis tekintettel a kaimyezeti iisszefiigg€sekre.
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A nappali lepk6k pollin6tor szerepe
az Aggteleki Nemzeti Park gyept6rsul6saiban
D6sa Gabriella
D€brecen
KLTEEvohcidsAllattaniTansz€k,
Az Aggteleki Nemzeti Park teriilet6n tdbb ive v6gzek kutatiisokat.
1993-bana ny6ri vegetdci6speri6dusban 1,5 h6naponkeresztil figydltem az Inula
ensifoha es az ezt megporz6 5 lepkefajt (Moniola jurtina, Mellicta athalia, M. qurelia,
M. brttumartis, Melitaea didyma).
A megfigyel6sek 6s kis6rletek sor6n a kiivetkez6 feladatok szerepeltek:
hogyan befoly6solja a pollin6torok vir6gkeres6 mozg6s6ta sarjtelep nagysdga
(Inula ensifulia),
hogyan befolydsolja a pollindtort a vir6gon tal6lhat6 Uv-mintdzat,
milyen a lepkdk napi l6togat6si ciklikuss6ga,
mely meterol6giai tdnyez6k a f6 meghat6roz6ka lepk6k aktivitds{4ban,
hbgyan befolyrisolja a vir6gz6si peri6dus a pollin6torok viselkedds6t,
hogyan befoly6solja a pollin6torok viri4gkeres6sdta vi169szerkezetmegv6ltoztatasa.
Vizsg6lataim sor6n arra a kdrd€sre szeretn6k vdlaszt kapni, hogy mi biztositja a
kapcsolatot a nappali lepk6k 6s tdpntivenyeik ktiztttt (ehhez tovdbbi vizsg6latok sziiks6gesekm6g).
A nappali lepk€k szerepdnektiszti4z6satikol6giai rendszerekbenktirnyezetv€delmi
szempontb6l is rendkiviil fontos. E kutat6s ehhez is szeretnehozz6ji4rulni.
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Adatok az Upponyi-szorosp6kfaunAjdhoz
Dud6sGyiirgy
KLTE Evohci6sAltattaniTanszck,D€bre.en

Az Upponyi-szorosban 1992 Sprilis6t6'lokt6berig k6t niivdnytidrsul6sbangyfrjttttp6kokat.
tem
A gyfjt€si ped6dus alatt l1 csal6d 34 faja keriilt el6. A teriiletrdl eddig
ilyen ir6nyf adatok nem voltak ismertek. Az egyes alakok 6l6hely-ig€nyei egyymdst6l
igen elt6r6ek, ami utal a gyfjt6helyek mikroklimatikus tagolod6s6ra6s niiv6nyzet€nek
struktur6lts6g6ra, yalamint a szoros sajdtos 6ghajlatdra. F'zt igazolja azt, hogy kis
teri.iletenbeliil is igen elt€r6 6l6helyeket kedvel6 p6kfaun6t sike ilt begyfijtenem.
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Mikroklima m6r6seka Btikk-hegys6g
n6h6ny refugium teriilet6n
DulaiS.,Marschall2.,YaryaJ.,VojtkriA., R6zsaS.,CsehR., Moln6rI. 6sSubaJ.
Eger
Ndv6nytani
Tanszdk,
Eszterhdzy
KdrolyTan6rk6pz6
F6iskola,
Az 1980-as6vek v6g6n6s az 1990-es6vekelej6nmikroklima merdseketvdgeztiink
- OTKA kutatdsi program keret6ben- olyan teriileteken,melyek szerkezetileg,n6v6nyds t6jf<ildrajzilag a Biikk-hegysdghezta oznak. Mind a hiirom teri.iletrefugium jelleg6,
kiikinleges geomorfol69iai adotts69okkalrendelkezik, botanikailag tiibb6-kev6sbdfelti4rt,vagy jelenleg is intenziv kutatiis alaft dll.
A poszterenbemutaduk az egerbaktaiKis-t6 (t6zegmoh6sL4p),a Nagy-mez6
(Biikk-fennsft) 6s az Upponyi-szorosn6h6nyjellegzetesntiv6nyt6rsulilsdnak
mikroklimdjdt, kiteriink a fontosabb dombozati hatdsokra,ill. a kiiltinbtjz6 niiv6nytakar6val
boritott teriiletek elt6r6 energiagazdi4lkodr4sdb6l
ad6d6 kiildnbs6gekre.
A m6rt klimaelemek kiiziil f6leg azok ismertetdsdreszoritkozunk, melyeket a
tartunk.Bemutatjuka leveg6
teriiletekndv€nyzet6velkapcsolatbana legfontosabbnak
6s a talaj h6m6rs6kletdneknapijrirris6t kiiltinbtiz6 magass6gokban,a relativ 169nedveseredm6nyeit.
s6g,vriltoz6sait,ill. sznksdgszerinta csapad6km6r€sek
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Gondolatok a madrirtjkol6gia aprop6jdn
EndesMih6ly
Debrecen.
P€chvu. 23.
Mivel az idev6g6 munk6k j6 r6sze a niche-elm6letenalapszik,le kell sz<igezni,
hogy egy mili6t6r madrirpopuLici6i olyan fajspecifikus (exterior 6s interior) niche-ket
realiz6lnak, amelyekben a lehet6 legnagyobb mdrt6kben fiiggetlennd vr4lhatnakegymdst6l ("niche-szegregrici6"). Ez az 6llatcsoport azonban- killdniisen gyors helyvriltoztat6 dletmddjdb6l ered6en - az aszpektusok (amelyeknek sziimos variiinsa
jelentkezhet, s csak nagy 6tlagban6rv6nyesiilnek: klima 6s hatiisteriiletei) 6ves ritmusi
keretei kiizdtt gyors, cirkadidn, tovdbbii viiratlan, aperi6dikus, alterndl6 id6tartamri
(ezek oka gyakan stresszhelyzetetkivrilt6, zijmmel antropog6n:sz6nt6ftildi, halastavi
stb. eredetfr) akci6k sor6n produkdljdk. Azaz eqy vagy tiibb faj populdcidja hosszabb
vagy aki4r egdszen r<ivid id6tartamra is elhagyja a "kollektivumot" 6s mi4sutt,egy
mdsikbanjelenik meg, vagy viszi dt mer6benelt6r6iikostritusiut6dait ("fi6ka-dimenzi6" - a szerz6 szerint). Am ez ut6bbi "kollektivumban" is lejr4tsz6dnakhasonld
jelens6gek, vdltozatos kombiniici6kban, s akrir egyidejfileg is.
Ezzel a (topogri4fiai 6rtelemben is) mds rnili6t6rbe keriil6 populici6 ott egeszen
mds dimenzi6kat realizil. igy egy f6kdnt csak term6szetfdldrajzijelentdstartalommal
("biot6p", "ktirnydk", "dkot6p"?)taldlhat6maddrpopuldci6k
bir6 teriiletegys6gen
egyidejileg v€gezhetnekreprodukcirisvagy/6s trofikus (az ivds egyescsoportokt6l - ludak,
galambok- kiildn<isennagy akci6rridiusztkdvetel!),toydbbdtisztdlkod6,pihen6,alv6
funkci6kat.Ez azt isjelenti, hogy egy adott populdci6egyik tev6kenysdget
itt, mdsikat
(tttbbf€I60 m6shol (esetleg ttibbfel6) hajtja v6gre. A vonuliis sor6n fentieken kiviil m6r
taxon6miaiprobl6mdkis jelentkezneketol6giai,ccinoldgiaivonzataikkal-Mindezt az
eddig a priori kanonizrilttrofikus dimenzi6k (overlapping,kompetici6)vizsg6latakor
is figyelembekell venni.
Sejtdsek
A t6r 6s az id6 niche-tengelykdnt
tekintend6k,s6t ditnt6jelent6s6griek
egy mili6tdr
megjelenit6s6ben.
Sziiks6g van egy dinamikus szemldletfi,operativ "niche" fogalomrendszerre,
(guild-te6ria,ktizdss6gekben
ugyanisa madiirpopuLici6k6s <iko169iai
kapcsolataiknak
val6 gondolkodris)elemz6s6rea fent elmondottakszerint a jelenlegi - sokak dltal
mindenhat6nakta ott (holott csak egyf6leijkostdtus!)- niche-elm6letkev6ss6alkalmas.
A diverzitr4s-vizsgiilatok
ds a cdnql6giasziimoselmdletdnek6rtelmezdse
6s haszndlata (konstancia-6s dominancia-viszonyok,
indexek) is ijragondol6st ig6nyelnek,
hiszen az "...ecosystem a legtdbbsziira cdnoszisztdma.
. . megjelenit6s6velbir..."
(JuhriszNagy Pril).
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Multi-pattern 1.x : Programcsomagt6rsorozati elemzesekhez
ErdeiZsolt €sT6thm6reszBdla
Debrec€n
KLTEOkol6siai
Tanszek.
A Multi-pattern programcsomagMulti programja lehet6sdgetnyfjt a programcsomag szolgiiltati4sainakWYSIWYG (What You See Is What You Get) tipusti igdnybev6tel6re. A programcsomagban 16v6, ugyanezeket a funkci6kat megval6sit6 batch
m6dban futtathat6 programokkal nagyobb faj- 6s egyedsz6mf ktizdssdgekis elemezheDi6h6jbana Multi szolg6ltatdt6k nagyobbszrimrimintav6telikvadrdtkihelyezdsdvel.
sai a krivetkez6k.(1.)Val6s terepi szitudci6hozhason16pontmintdzatvagy t6rbelileg
teljesen random pontmintdzatszimul:iliisa.A jelenlegi interaktiv verzi6 100 fajhoz
tartoz6, iisszesen20 000 egyedet k6pes kezelni. (II.) Koordindtafile-b6l kvadrdtkihelyez6sesmintavdtelvdgz6se.A koordindtafilelehet a szimul6ci6valel6dllitottadatsor,
illetve a terepi felvdteleket tartalmaz6 adatfile is. Lehet6sdgvan abundancia-dominancia, illetve prezencia-abszcencia
adatok felv6tel6reis. (III.) T6rsorozatielemz6sek
v6gz6se koordin6tafile-b61, a kvadratoz6sok (tdrsorozati l6p6sek) param6terfile-ban
illetve a tdrsorotdrolt adataib6l.(IV.) A szimul6lt6slvagyterepipontmintdzatoknak,
(V.) Kvadrdtoz6shoz,
zati elemz6seredm6nyeinekgrafikusmegjelenit€se.
szimuldci<ihoz, illetve t6rfolyamati elemz6sekhez paramdterfile el66llit6sa gyors 6s egyszerfr
m6don, ezek riigzitdse k6s6bbi felhaszn616shoz.
A program hardware-igdnye:minimum 80286 processzor;miniumum 520 kB
grafikuskijelz6
RAM; minimum DOS 3.3; minimum I MB winchestert6rol6kapacitiis;
(lehet6legEGA vagy VGA); lehet6sdgszerinteg€r.
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A genetikaivizsgrilatokjelent6s6ge6s m6dszerea
vad6llatokrikol6eiai 6rt6kel6s6ben
Ernhaft J6zsef
GATE,Vadbiol6giai
Oktat66sKutat6Allomds
A vaddllatok az tjkosziszt6maszervesr6sz6tk6pezik, ez6rt a genetikai dllomiinyukban ertdkes egyedek,popul4ci6k v6delme kiemelt feladatkdntkezelend6.Ebben a
rendszerbena kdrnyezet termdszetesfton, 6s az emberi beavatkozdsokhatds6rafolyamatosan vdltozik. A kutat6k ttibbs6g6nekvdlem6nye szerint a genetikai uniformitds,
vagy a polimorfizmus alacsony szintje, nem kedvez a popul6ci6k fennmaradiisa,alkalmazkod6saszempond6b6l, mert a genetikailag kev6sb6 v6ltozatos popul6ci6k s6riil6kenyebbek, alkalmazkodiisi szindiik kisebb, mint a polimorfok6.
Napjainkban 6ppen ez&t egyre nagyobb jelent6s6gre tesznek szert azok a kutat6sok, amelyek a szervezetkiiliinbtjz6 feh6rjdiben el6forduld varir4ci6katkutatjdk, s a
popul6ci6k ktjztitti biok6miai, citogenetikai, morfometriai ktiliinbsdgeket fontosnak
it6lik.
Kutatdsainkban tijbb eml6s nagyvad-faj 6s n6hdny sz6rnyas apr6vad fontosabb
enzimrendszereit, az azokbat el6fordu16 all€lfenotipusokat vizsgdltuk egy esetleges
g6nbanki tev6kenys6gmegalapozi4sa6rdek6ben.
Eddigi vizsgr4latainkbana kdvetkez6 6llatfajok szerepeltek: vaddisznd, gim- 6s
d6mszarvas, 62, muflon, fiiciin 6s sziirkefogoly. Meghat6roztuk - esetenkdnt m6r
- az dltal6banjellemz6 polimorfizmus,illetve
szrimosrdgi6rakiterjedtvizsg6latokban
a heterozig6cia m6rt6k6t, s ttibb esetben arra is vannak adataink, hogy hol 6lnek
genetikai anyagukbanjelent6sebbenvdltozatospopul;iciok. lgy pdld6ul az {tlagon
felijti a biok6miai-genetikai v6ltozatossiig a gimszarvas ddl-dun6nttili, vagy az 6z
Alfdldiin 616popul6cidi esetdbenfordul el6.
A termdszeti ertekeinket v6d6, s egyben az <iko169iaiegyensflyt el6segit6 "genetikai prevenci6smunka" alapjaitkivrinjuk bemutatni.
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Aj6nl6s a talaj6llatok futtat6sasordn haszn6land6
gyfijt6oldatokra, kiilcincistekintettel
a mintiik r)N izot6ptartalm6ra
Fribir4n
Mikl6s
CATE,Allanani6s6kol6qiaiTanszdk,
Cddijllo
Monitoring vizsg6latoknril,
faunisztikaifelm6r6sekn€1,
tdpldl6kldncokfelt6rkdpez6s6ndl alapvet6 fontossrigri a megfelel6 mintavdteli m6dszer megvdlasztdsa.A talaj
mezofaundj6naktalajb6l val6 kinyer6s6rekiil<inbiiz6futtatdsi technik6kat fejlesztett_ek
r)N
ki, melyek sordnaz 6llatokrtividebb-bosszabb
ideig i4llnaka gyfrjt6oldatban.
Stabil
izot6ppal dolgozva felmeriil a k€rd6s, hogy a kUldnbdz6 futtat6anyagok_kdmiaiiisszer)N-nel jelzett
tdtele valamint a mint6k ti4roli4si4nak
id6ta ama hat6ssallehet-e a
talajdllatok, els6sorbana Collemboli4k test6nekizot6pkoncentrici6jrira.
A k6rdds megv6laszoliisdraolyan Fols omio candida tenyeszetekethaszni{ltunkfel
mind a rdvidtdvf (1 hetes),mind a hosszritdvrl(5 6s 27 hetes)kisdrletekben,melyek
tdpldl6k6tI 5-s nitrog6nizot6ppal
disitottuk.
A gyijt6folyad6kok r0vidt6vri hat{s{t az al6bbi, a talajzool6giriban legink6bb
haszndlatosoldatokkal vizsgeltuk: 70% etil alkohol, 70% etil alkohol 57o glicerinnel,
1% pikrinsav,desztilleltviz, csapviz,707oisopropilalkohol,0.5% szalicilsav,telitett
NaCl oldat, 0.57o Na-benzoi4t,25Vo etillnglikol, 107oformalin. Kontrollnak a h6vel
'C)
eldlt (60 "C) 6llatokizot6ptartalmdtvettiik.Megvizsgdltuka m6lyhfrt6sG 18
hatiiset
is.
A hosszrit6vrihati4svizsg6latdhozaz egyedeketaz eIs6 h6ten 7jqo etil alkoholban
tartottuk, majd ezutdn egy ftsznket 90Voetil alkoholba, misokat 4qa formalinba 6s a
ttibbit m6lyhfrt6be helyeztiik a kisdrlet hdtral6v6 idej6re. A mintdk r)N izot6ptarralmdt
egy Statron NOI-5 emisszi6s spektrofotom€terrelanaliziltuk.
Eredm€nyeinkalapjdnmeg6llapithatj
uk, hogy az alkoholokbizonyultaka legmegfelel6bb gyfijt6folyad6koknak. A Na-be_nzoiit
6s a pikrinsav haszndlatagyfrjt6folyad6kr)N
kdnt nem megengedhet6
egy k6s6bbi
izot6panalizisszempontjiib6l.
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III. Magyar Okol'gus Kongresszus,

N6gy Carabu,sfaj aktivit6sa 6s szaporodi{saegy
alm6skertben6s a szomsz6doserd6ben
FazekasJudit €s K6d6r Ferenc
MTA Nitvdnvvddelmi Kutat6intdzele All

tani Osztily

folyt a Juliannamajorbanegy m6r nem
1988-1991-igrendszetestalajcsapddzds
mfivelt alm6skertben 6s a vele szomsz6doscseres-tiilgyes erd6ben, hogy az ott 616
fut6bogdrfajok (Coleoptera: Carabidae) €letvitelet tarulm6nyozzuk. A legnagyobb
egyedszrimbanel6fordul6 fut6bogarak szaporod6s6taz ov6riumokban tal6lt tojdsok
sz6ma alapjdn vizsgdltuk. A poszter a mintateriileten gyakori Carabus fajok adatait
mutatja be.
A C. hortensis €s a C. convexus Fabr. voltak a leggyakoribb fut6bogarak az
erd6ben.Egyedsz6muk6venkentnagyon ingadozott.A C. violaceusL.6s a C. coriaceus
L. az alm6skertben fordultak el6 nagyobb szi4mban,ahol a negyedik ill. ittttdik helyet
foglalt6k el a dominanciasorban.
A gyfrjtiitt bogarak boncoldsrivalmegi4llapftottukaz ivarszervek fejlettsdgi 6llapoti4t6s a toj6sszdmot.M6rtiik az egyedektestmdreteit6s a tojdsm6retet.A n6gy faj ktiztil
a C, violaceus €s a C. convexus tavaszi szaporod6sri,a tijbbi 6szi. A C. hortensis
szeptemberben,a C, violaceus 6s aC, cori^ceus a\guszt]usbantermelte a legtttbb toj6st.
A fajok 6tlagos tojdsprodukci6jdt itsszevetettiika tesm€retiikkel.

Szeged,1994
III. Magyar Okol6gusKongresszus,

A Tiszamentiholt6gakkdrnyezeti
6llapotfelm6r6s6nektapasztalatai
Fekete Endre
Szeged
Alsd-TiszaVid€ki Vlzogyi lgazgat6sdg,

Az Orsz6gos Viziigyi F6gazgat6s6g megbfzdsa alapjin 1993-ban a teriiletileg
illet6kes kitrnyezetv6delmi feliigyel6s€gek 6s viziigyi igazgat6s6gokfelm6rt6k a Tisza6s Kiiriis-viilgy 5 hekt6rndl nagyobb teruleto holt6gainak kdrnyezeti 6llapotdt. A felm6r6sben a vizsg{latot vdgz6k rdgz(tettdk a holtmedrek kialakul6s6nak folyamatdt, a
tulajdonviszonyokat, a felm€r€s idej€n €szlelt ktirnyezeti 6llapotokat, a vfzterek ds a
kitzvetlen ktirnyezeti terheldseit. A dolgozat a felmdrds sor6n szerzett taPasztalatokat
iisszegzi 6s ismerteti azt a javaslatot, amely alapj6n kidolgozhat6 a holtmedrek vizi
kiirnyezet6nek meg6v6s6t vagy rehabilitici6j6t c6lul tizO program.
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F6k nedvszr4llit6s6nakvizs g6latatermometri6sm6dszerrel
Fenyvesi Andriisl, Bdres Csilla2 6s Rtifler Jiinos2
'MTA AToMKI,Debr€cen
2KLTE6kol6eiaiTansz€k.
Debrecen
A nyomjelz€ses,illetve termometrids m6dszerekkel mdrt sap-flow 6rt6kek dltaldban jelent6sen eltdrnek egym6st6l is, 6s a csapad6k, talajnedvess6g,transzspiriicid
m6r6sesordn kapott adatokkal sem konzisztensek.A l6tsz6lag trivi6lis mdr6si alapelvek
a m6rt mennyisdgek (aktivit6s, h6mdrs6klet,elektromos dram stb.) megvdltozdsa6s az
6raml6si sebessdgkiiztitti bonyolult kapcsolatok, melyek hii{nyos ismerete megengedhetetlen elhanyagoldsokhoz,az alkalmazhat6sdgikorliitok 6szrev6tlendtl6p6s6hez,6s
hibds m6r6si eredm€nyhezvezethet.
A kttzvetlennyomjelz6senalapul6 6raml6sm6r6sek
eredm6nyeitkiv6ntuk ttsszevetni a gyakorlatban rutinszerien alkalmazhat6 h66ramldsos m6dszerekkel. Mig a
k<izvetlenm6r6stechnikdtbiztosit6 izot6pos nyomjelz6sesm6dszer pontosabb 6s elfogadhat6bb eredm6nyt ad, a gyakorlat szrim6rarutinszerden nem haszn6lhat6,egyr6szt
anyagi vonzatai, mAsr€sztizot6p el6dllitr4siprobl€mrik miatt. A h66raml6sosm6dszerek
k6szijl6kei hozz|f€rhet6ek, 6s megfelel6 adatdrtelmezdsutdn a gyakorlati 6let szdmdra
alkalmas lenne a f6k eg6szs€gi r4llapot6nak6s vizforgalm6nak m€r6s6re. lgy egy
6ltalunk kifejlesztett h6eraml6sos k6sziil6kkel megkisereltiik leirni 6s interpretdlni
kiikinbdz6 fdk nedvAramldsdt,kieg6szitve a m€r6seket kiiliinbriz6 abiotikus hatdsok
egyUttesregisztrdl6s6val.
Vizsgdltuk a h66raml6sos m6dszer alkalmazhat6sdgdtkiiltinbttzO fafajok eset€n.
Szomszddos egyedek tdrzsdbe konstans elektromos 6rammal melegitett ffftdtesteket
helyeztiink 6s mdrti.ika h6m6rsdkletiiket-Egyidejflleg ugyanolyan geometri6jri, ugyanabba az riraml6sbahelyezett, de ffitetlen test h6mdrs€klet6tis m6rtiik. A h6m6rs6kletek
kiiliinbs6ge a taizs nedvess6gtartalmAt6lds az SramlSsisebess€gt6lis fiigg.
A vizsgelatok rdmutattak arra, hogy nagy nedvess€gtartalorn6s/vagy nagy riramldsi
sebess6geseten a h6Sramldsosm6dszer m6r drzdketlen a sebessdgy6ltoz6sra,ezdrt
p6lddul a stabil vagy a radioizot6pos nyomjelzdses m6dszert 6s/vagy h6impulzusos
m6dszertis kell vele p6rhuzamosan
alkalmazni.
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III. MagyarOkol6gusKongresszus,

Heteropterol6giaivizsgdlatoka L6z-b6,rci
t6jv6delmi kcirzet terillet6n
FdldessyMariannl 6s Varga Jdnos2
lMStm
Mfzeum, Gydngyds
2Eszterh5zy
Kiroly Tanrrt6pz6 F6iskola, Eger

A Biikk-hegysegt6l E-ra az Upponyi szigethegysdg teriilet6nek jelent6s r€sz6t
foglalja magribaa L6z-b6rci Tdjv6delmi Kdrzet.
Az 1991-benindult OTKA kutatiis keret6benmegkezdettheteropterol6giai vizsgdlatok a Ldz-bdrci viztAroz6 es az Upponyi-szoros teriilet6re terjedtek ki. A kijeliilt I 1
gyijt6pont egy-egy iin6l16biot6pot k6pvisel, melyek kiizdtt megtali{lhat6a magask6r6s
patakparti veget6ci6, a kasz6l6rdt, a sziraz, tendszeresenjuhok Sltal legelt teriilet, D-i
6s 6-i expozici6jri sziklagyepek, cserjdsek,sziklagdrgeteglejt6k.
A saj6tosgeomorfol6giai helyzet ktivetkeztdbenkialakult vAltozatosntivdnytakar6
meghatdroz6a poloskafaunadsszetetelere.Az 100 begyijtdtt faj 1245 egyede lehet6v6
tette, hogy az elt€r6 gyfijtesi pontokon elv6gezziik a faunisztikai, zoogeogr6fiai elemzdseket,melyeknek eredmdnyei a teriilet faunrij6nakjellemzds€re haszn6lhat6kfel.
Munkdnk sor6n iisszehasonlitottuk az azonos kitensdgf sziklafalak elt6r6 biot6pjainak faunSjdt, ill. a k6t ellent6tes kitettsdgfr sziklafat faun6jdt, melynek eredm6nyek6nt a p6rhuzamosanelvdgzettbotanikai€s malakol6giaiYizsgiilatokhozhasonlatos
tudtunk kimutatni.
elt6r6seket6s hasonl6s6gokat
Munk6nk sordn felhaszn6ltuk a gyijtdsi id6szak alatt v69zett klimam€r6sek eredm6nyeit. Ennek kiivetkezt6ben lehet6segnyilt rri, hogy a k6s6bbiekbenijra rnegism6telt vizsgdlatsorozatokeredm€nyeinekfelhasznriliisiivalelemezziik a szorosD-i vd96n6l
ldhehozott vizt6roz6nak a mikroklim6ra, s igy a faundra gyakorolt hat6sdt.
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Szikesvizek jellemz6 r6kkiiziiss6gei
Forr6L6szl6
Budapest
MTMAtlaft6ra,
A kontinentdlis 6lt6vizek nyiltvfzi rdgi6jdban 6ltal6ban3-6 fajb6l 6l16r6kegyiittes
domin6l, amelyet Cladocera 6s Copepodafajok alkotnak.
A s6s tavak eset€benlegtiibbszd,rk6t faj egyedei teszik ki a rdkplankton jelent6s
r6sz6t. A s6tartalom min6s6g€t6l €s mennyis6g€t6lfiigg6en mds €s m6s fajp6r domindl
a planktonban.
Az 6szaki f6lteke n6trium-kloridos vizeiben Moina salina - Diaptomus salinus
fajp6r jellemz6, az €szak-amerikai magn6zium-szulf6tostavakban Daphnia Diapto'
mrs pdros domin6l.
A ndtrium-karbon6tos6s/vagy ndtrium-hidrokarbon6tosszikes vizekben a fentiektdl elt6r6 iisszet€telt kapunk. H6rom l6nyeges tulajdonsdgt6l, a h6m6rs6klettdl, s6tartalomt6l 6s a zavarossdgt6l fiigg6en kiild,nbtiz6 fajp6rok domindlnak, amelyeket az
alribbi fajok alkotn ak: Diaphanosoma mongolianum, Daphnia magna, Moina brachiata,Diaptomus spinosus,Diaptomus bacillifur. Any6riid6szakba\ a Moina Diaptomus
fajpdr a legjellemz6bb a hazai szikes vizekben. Kanadai szikes Yizekben is a fenti kdt
nemzets€gfajai domin6lnak.

Szeged,1994
Kongresszus,
III. Magyar OkoL6gus

Sereg6lyek(Sturnusvulgaris) 6s egy6bmadarak
teli t6pl6lkoz6-helyv6lasztiisa
mez6gazdas{gimffvel6s alatt 6116teriileteken
Fuisz Tibor
Budapest
MTMOkoldgiai
Kutal6csopo(,
Attelel6 seregdlyek ds mris maddrfajok (pl. bibic, varjrif6l6k) tripl6lkoz6hely-v6lasztdsdtvizsgdltam mez6gazdasdgimtvel6s alatt elld teriileteken az oxfordi egyetem
whythami mintafarmj6t ktiriilvev6 teriileteken, ahol a seregdlyekszdmdraa farm6piiletek €jszak6z6, valamint nappali gyiilekez6helyk6nt szolg6ltak.
A vizsg6latok fontossdgt4taliit6masztja az a teny, hogy az eddig tdmeges el6fordulisf sereg6lyeksziima eur6paszertefogy, mivel a tripl6lkoz6helyk6nt szolgdl6 fives
6l6helyek tedilete csiikken, r€szint az intenzivebb mfrvel6sfrszdnt6teriiletekt6rh6dfti4sa, m6sr€szt az erdei rdtek eltfindse miatt. A fiives tertiletek madarainak t6li tdpldldkell6tottsdga nagym6rt6kbenhat tdl6l6siikre 6s igy popul6ci6-dinamik6jukra.
A t6plelkoz6 madarak sziimiit 32 darab, T mfveldsi tipusba sorolhat6 tiibliin
jegyeztem fel 1990okt6berdt6l l99l m6rcius6ig,heti k6t-hriromalkalommal. Az adatok
elemz€se kimutatta, hogy a seregdlyek a fiives teriileteket szignifikdnsan gyakrabban
ldtogatj6k, mint a sz6nt6teriileteket,az egyes tipusokon beliil pedig a tdbl6k 6jszak6z66s gyi.ilekez6helyt6l m6rt t6volsdga, valamint a tdblam6ret a viilaszt6st befolydsol6
legfontosabb t6nyez6k. A ttibbi vizsg6lt fajndl a seregdlyekt6l elt6r6 preferencia is
el6fordult, de a t6bL4kfarmdptletekhezviszonyitotthelyzete nem volt szignifik6ns
hatassala terUletvalasztdsra.
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AL6z-b6rci vizt6roz6 (E-Magyarorsz69) hat6saaz
6ra
Upponyi-szorosmikroklfm6jdra6s Mollusca-faun6j
FUkdhLevente
M6traMdzeum,
GYdngytis
Az Upponyi-szorosban
1978-ban6s 1993-banv6gzettmikroklima 6s malakol69iai
vizsg6latok lehet6v6 tett6k, hogy elemezziik a l5 €v sordn vdgbementvdltozi4sokokait,
a viztiroz6 6ltal okozott mikroklima vdltozidsokkdvetkeztdbenbekiivetkezett szukcesz
szi6s folyamatokat.
A viztiroz', ill. a v<ilgyben telepitett arvizvedelmi mfitr4rgyak(iszapfog6k) riltal
felduzzasztott Csernely-patak 6lland6 jelleggel megn<iveltea szoros relativ piiratartalm6t. Ennek kdvetkezt6ben a kordbbi 6vekben nagy kiterjedds0 sziklagairgeteglejt6k
teriiletdnek drasztikus cs<ikkendse,nem egy esetben megsziin6sefigyelhet6 meg. Az
egykorl Sedum6s Sempemivumfajokkal boritott sziklafalakon a vtilgytalpt6l kiindulva
megkezd6dtitt a kor6bbi cserj6sekz6r6d6sa.
A naiv6nytakar6megviiltoz6samagdval vonta a vrilgyben kor6bban uralkod6 szdliri4nyok megvi4ltozi{s6t,a szoros egyes pontjain megkezd6diitt a Mollusca-fauna <iszszet€tel€nek
megvdltozdsa.
M6g alapjdban vi4ltozatlan a kdt ellent6tes kitettsdgfi sziklafal faunadsszetdtele
ktiztitti kiildnbsdg, melyet klimajelz6 fajok megl6te, vagy hir4nyajellemez. P6lddul a
Zebritn detrita,6s a HeLicelkt obvia csak a d61ikitens6gfr sziklafalon fordul el6, - mig
az Orcula dolium csakaz €szaki kitetts€gin - de eloszliisukbanmiir jelentds vdltozdsok
mutathat6k ki. A t6 fel6l jitv6 p&adfs leveg6nek legink6bb kitett sziklafalakon eltfrnt
a faun6b6l a Helicella obvia. A korribban kevdsb6 xeroterm sziklis lejt6kiin a Zebrina
detrita relaliv gyakoris6ga a 15 dv alatt tdbb, mint 14%-al nitvekedett. Ugyancsak
figyelmet 6rdemel az €szaki kitettsdgfi sziklafal Mollusca-faundjdnak v{ltozisa. Az
1978-as dllapothoz k€pest az erdei elemek gyakoris6gdnak vi4ltozdsa,a nriveked6s
6Vo-os.
Az Upponyi-szoros tertilet6n ezid6ig megtdrt6nt vizsgilatok igen er6teljesenmutatnak 16 az antropogdn hat6sok kornyezet 6s ezen keresztiil faunadtalakit6 hat6s6ra,s
felhivjr{k a figyelmet, hogy a jciv6ben olyan kiemelt term6szetv6delmi tedileten ill.
kdzeliikben a kiirnyezetet y6rhat6anjelent6sen befoly6sol6 mdtrirgyak ne 6piiljenek. A
megkezdddiitt foly amat a vizt6roz6 6Iland6megldte miatt visszafordithatatlanszukcesz
szi6s folyamatokat induk6lt, s nincs messze^z az id6, mikor egyik legszebb K6rp6tmedence-beli sziklaszorosunkjellege teljesen megvdltozik.
(Az 1993-asvizsg6latok OTKA program keretdbenk6sziiltek)
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Konzerv6ci6biol6giaivizsgiilatok
hazai v6dett nciv6nvfaiainkon
Gal6ntai Mikl6s 6s Kereszty Zolti4n
MTA Okol6giai ds Botanikai Kutat6intdzete, Vrcrdt6t

Ktizel kdt €vtizedes megel6z6 vizsgdlat ut|n, 1992-t6l OTKA tdma keret€ben
iisszpontositottevdkenysdgiinket 12 fokozottan v6dett €s veszdlyeztetettfaj kutati4sAra
tuk. A popul4ci6kat 6s term6helyeiket felv6teleztiik, rendszeresenfigyeltiik a populdci6k vitalitds6t, lehet6s€g szerint magot gyfrjtitttiink 6s 616 popul6ci6mint6kat
telepitettiink 6t az irftezet botanikus kertj6be, konzerv6ci6biol6giai megfigyel6sek 6s
kis6rletek cdljdra. A kutat6s c6lja, hogy megr4llapitsuka populdci6k ex situ me96rz6s6nek optim6lis m6djdt, irdnyitott ill. mestersdgesszaporitdsuklegalkalmasabbform6j6t
6s visszatelepit6siik sziiks6gesfeltdteleit. A mintdkon a sziiksdgesfejldddsbioldgiai,
fenoldgiai 6s morfol6giai megfigyel6seket is elvdgeztiik, egyidejfrleg ellen6rizttik az
eredeti term6helyek v6ltoziisait, kiilijniis tekintettel a tovdbbi degrad6ci6megakadr4lyoz6si4ra.Szaporod6stechnol6giaikis6rleteinkb€n a vegetativ (dugviinyozds,t6osztds)6s
reproduktiv (6szi-tavaszi magvetds) szaporit6stpdrhuzamosan,6venk6nti ism6tl6sben
alkalmaztuk az eredm6nyt6l fiigg6 mdn€kben.
Eddigi vizsg6lataink eredm6nyek€ppena term6helyi 6s mintakerti megfigyel6seken tdl kivdlasztottuk a fajok mesters6gesszaporit6srinakleghat6konyabb form6it.
Objektiv konzerv6ci6biol6giai ijsszehasonlit6 6rt6kel6sre fj, fajspecifikus m6dszert
dolgoztunk ki. A fajt egy jelz6sz6mmal l1ttuk el (szaporitdsi irtik - propagattv value),
amely mag6banfoglalja a fenti m6dszereklehet6sdgeit6s amelyb6l kttvetkeztethetiink
a faj tdldl€si k6pessdgdremegv6ltozott kririilm6nyek kdzdtt. Eredmdnyeink alapjdn
yegetatiy szaporitdst javasolunk Achillea horanszkyll Ujh. 6s az Arueriq elongata
(Hoffm.) C. Koch fajokndl. Ink6bb magr6l szaporithat6k a Calamintha thimifulia
Rchb., Cimicifuga europaea Schip., Crambe tataria Sebeok,Dracocephalum ruyschianaL. 6s az Erysimum pallidiflorum Sz6plig. fajok. Mindk6t m6dszerj6l alkalmazhat6
az Arabis alpina L., Centaurea moLLis(N. et K.) Bess, Dianthus plumarius L. spp.
praecotc (Kit.) Dom., Telekia rpscior@ (Schr.) Baumg. 6s a Thalictrum foetidum L.
fajokn6l. Visszatelepit6siiknelazArmefla, Dianthus 6s a Telekia bizony]ulta legsikeresebbnek.
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epigeikus szervez6d6se
Mediterrrin hangyakcizciss6g
Gal16Ldszl6
Szeged
Tansz6k,
JATEOkol6giai
Vinuelas (Spanyolorszdg) hangyakiizdssegeihdrom, j6l elhat6rolhat6 guildet alkotnak, a maggyfijt6 populSci6k6t (pl . Messor spp.), az endog6ikus aktivit6sf populdci6k6t (pl. Diplorhoptrum spp.) €s az epig6ikusan tdpl6lkoz6ket, melyek a talaj
felszin€n kiiliinb<jz6 t6pl6l6kforr6sokatvesznek igdnybe. Miutdn az el6z6 k6t koalici616l sz6mos dolgozat li4tott napvildgot, ezdrt e tanulmdny csak ut6bbira szoritkozik,
v6laszt keresve a kd'vetkez6kdrddsekre:(1) Miben egyezik 6s ktiliinbdzik a hagyapopuldci6k t6r- 6s id6beli €l6hely-utiliz6ci6ja? (2) Milyen elt6rdsekvannak az egyesfajok
taft6s resourcekihaszn616sik€pess€g€ben?(3) Mi az interferencia ds exploitativ kompetici6 szerepe a kiiz<issdg tdr-id6 mint6zateban? (4) Klasszifikiilhat6k-e az egyes
popul6ci6k fenti tulajdonsdgaik alapj6n?
A talaj felszindn a hangyaegyedekfrekvencirdjritpermanens50 x 50 cm-es kvadr6tokkal vizsg6ltam. M6z 6s hris csal€tkes terepkisdrleteket alkalmaztam a resourceigdnybov6tel 6s a kompetitfv k<ilcstinhati4sokvizsgdlatdra. Az egyes fajok tdr-id6
mint6zat6nak valamint a ktiziiss6g asszociiiltsrigdnakvizsgiilatiira aj6l ismert informSci6-elm6leti fiiggv6nyeket alkalmaztam.
A tanulmdnyozott guilden beliil hrirom fajcsoport kiilitnithet6 el popul6ci6ik aktivitdsi mint6zat6nak informdci6tartalma alapjdn. N€gy faj t€r-id6 generalista,hat sPecialista, a tdbbiek talajfelszini aktivit6sanak informdci6tartalma minimdlis. A fajok
sokfdles6gekisebb, az asszoci6ltsdgir6t6k alacsonyabbak,a napi ritmusok elkiiliiniil6se
viszont er6teljesebb a csaletkeken, mint a talaj felszin6n. A tapasztalt egyiitcel6fordul6sok 6s tal6lkoz6sok frekvenci6ja mindk6t esetbenkisebb a szdmitott koegzisztenci6lis val6szfnfis€gekn€1.
A Camponotuscruentatus, a teljes Erildet ural6 kompetitor tdpldldk6t eredmdnyesen v€di, de territori6lis magatartdsattik6letlen. Erdekesellentmondris,hogy b6r monopoliz6lja a t6pl6l6kfondst, t6pl6l6k-kihaszndl4siefficienci6ja a Yizsg6lt fajok kdziitt a
legrosszabb.Kompetitfv funkcioniilis vdlasza is fejletlen.
Az epigdikusan aktiv fajokat 12, a resource-kihaszn6ldssal,a kompetitiv magatartdssal 6s el6fordul6suk inform6ci6tartalm6val kapcsolatosattributumuk szerint v€gzett
ordin6ci6jaj6l elkiiliiniti a csal€tkeketnem l6togat6 fajokat, mfg a ttibbiek elso tengely
menti pozfci6ja konel6ci6ban van a kompetitiv hierarchi6banelfoglalt helyiikkel.
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From a sinsle seedsize to a continuous variation
in seedsizes;a cascadeof evolutionarybifurcations
Stefan Geritz
Institute
ofEvolutionary
andEcological
Sciences,
University
of lridon,TheNefterlands
I present a model to investigate the theoretical implications of small-scale spatial
variation in seedling density for the evolution of seed size. I first consider two limiting
caseswhere (1) seedsize does not affect the competitive ability ofseedlings (symmetric
competition), and (2) seedlings from larger seeds always win from seedlings from
smaller seeds if together in the same germination site (extreme asymmetric comp€tition). In the first case there is a single evolutionarily optimal seed size, whereasin the
secondthere is an evolutionarily stable seedpolymorphism with a continuous variation
in seed size. The central question of my presentationis how the two casesconnect for
intermediate levels of competitive asymmetry.
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kezel6se
Vizes 6l6helyektermdszetv6delmi
a Hortob6gyi Nemzeti Park teriilet6n
Giiri Szilvial, Aradi Csabal€s LakatosGyula2
lHortobdsvi
Nemzeti
Park
'?KLTE
Debrecen
6kolo;raTanszdk.
Termdszetv6delmiink egyik meghat6roz6probl6mrija a term6szetv€delmioltalom
alatt 6116te iletek megfelel6 term6szetvddelmi fenntartdsa, kezeldse. A kezdetben
jellemz6 extenziv szeml6letm6d a v6dett teriiletek b6vitds6re helyezte a legnagyobb
hangsdlyt.Bebizonyosodott,hogy ez dnmagdbannem elegend6.A term€szetv€delmi
munka alapveto feladata az adott teriiletre jellemz6 meg6rizend6 6llapot, illetve az
ehhez tarto26 biol6giai vdltozatoss6gfenntartdsa.
Ennek megval6sit6s6hozkijl0nbdz6 term€szetv6delmi kezeldsi formiik alkalmazhat6sdgdtkell megvizsgdlni,melyek a kiivetkez6klehetnek:
prezewAd.6(szukcesszi6menetkedvez6 kdrnyezeti felt6teleinek biztosit6sa);
konzervrici6 (kedvez6 dllapot rdgzitdse);
rekonstrukci6 (kivdnt korribbi 6llapot el616sea meglev6 maradvdnyok felhaszn616srdval):
rehabilitdci6 (nj 6l6hely teremt6se: egy nyomtalanul eltfint, de a teriilet 6si
elemihez tartozd €l6helyek mestersdgeskialakit6sa).
Termeszetv6delmi szempontb6l ddnt6 k6rd6s, hogy az adott teriilet jelleg€t6l
fiigg6enmelyik kezel6siformet ydlasszuk.Rekonstrukci66s rehabilitdci6eset6nmegvizsgriland6 k6rd6s (etikai, iikol6giai) a tertiletr6l eltfnt fajok betelepit6se.Rekonstru6lni, rehabilit6lnicsak olyan 6l6helyet szabad,ami kor6bbanbizonyithat6anvolt a
teriileten. E munk6nak r6sze 6s egyben c€lja a termeszetesmigri4ci6sfolyosdk, a t6jra
jellemz6 dkol6giai h6l6zat helyredllftr{sa.Figyelni kell a kiizeli-trivoli meneddkhelyekkel, g6ncentrumokkal val6 iisszektittetdsekre.Ezek biztosithatjdk a rekonstrudlt tedilet
term6szetesrijran6pesedds6t.
Kutat6sainkat az Egyek-Pusztak6csi mocsdrrendszertedilet6n v6gezziik, amely
4000 hekt6rt meghaladd tisszteriilet6velmegfelel6 helyszin a felv6zolt term6szetv€delmi kezel6si formrdkgyakorlati kipr6bril6srira,a hortob6gyi mocsarak kezel6si
alapelveinek kidolgoz6s6hoz sziiksdgeskis6rletek elv€gzds6re.A mocsr{rrendszerk6t
vizterdn miir megindultak a rekonstrukci6s munkdlatok: a Fekete r€t teljes vizp6tl6sdt
biztositd csatorna 1982-ben dpiilt meg, majd 1992-ben a Kis-Jusztus mocsifu ke ilt
el6raszt6sra.
Munk6nk sordna teriilet sajritosmozaikos botanikai szerkezetdnekfelt6rk6pez6s6n,
a mozaikszerkezetnek a term6szetvddelmi kezelds (6rasztris,n6dasok aratdsa,6get6s
stb.) 6s a termdszetesszukcesszi6miatt bekdvetkez6 v6ltozdsain, valamint a v6ltoz6soknak a mad6regytittesekre gyakorolt hatds6n keresztiil kiv6njuk meghatdrozni a
mocsarak dlet€ben,mdkiid€s€benalapvet6 szerepetjdtszri iikol6giai folyamatokat 6s a
kedvez6 biol6giai v6ltozatossdgotfenntart6 stabiliz6ci6s mechanizmusokat.
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Adatok a Peridinium achromatiumLev. (Dinophyta)
el6fordul6siviszonyaihoz
Grigorszky I.l, D6vai Gy.l, Lakatos Gy.l, Borb€ly Gy.2, Kiss Keve T.3 es vasas F.4
'KLTE Okol6siaiTansdk. Debrecen
)KLTE Ndvin;rani Tanszek.Debr€crn
Jvte Ogxt MagyarDunakuraro
Allomi\.ctjd
4K6ros'vid6kiKornyezetv6delmi
Gyula
Feliigyel6s€g,

Napjainkban a princ6los algdkat (Dinophyta) a kev€ssdismert taxon6miai csoportok kdze sorolhatjuk hazai viszonylatban, nemcsak iikol6giai, hanem taxon6miai 6neIembenis. Sajnosaz elmflt €vtizedekbenspecidlisanr6juk ir6nyul6 vizsg6latoknem
tdrt6ntek. Ugyanakkor sz6mosfelszini vizteriinkben mind gyakrabban,egyre nagyobb
egyed- 6s fajsz6mbantal6lkozunk veliik, s6t gyakodak lettek a Dinophyta dominancirijti
vizvi169z6sokis.
Ennek az algatdrzsnekegyik leg6rdekesebb,6s legimpoz{nsabb szervezete,t(Peridiniam achromqtiun) vizsgdltuk 1991-1993 kitzittt a Kiircis-vid6k egyik holtrigriban,a
Peresi-holt6gban.Ez a fa1, a szintelen piinc6los ^lgik koze tartozik, amely ozmotr6f
m6don t6pl6lkozik, azaz szervesanyagot vesz fel 6s hasznosit anyagcserefolyamataiban. Ugyanakkor ezt a szervezetetobligdt aerobnak tekinthetjiik, hiszen alacsony
oxi96ntartalom eset6nelpusztul. Igy el6fordul6s6valval6szinfileg olyan k<iri.ilm6nyeket
jelent, ugyanakkor a reduktiv folyamatok,
indik6l, amely b6 szervesanyag-ell6tottsdgot
amelyek ilyen tipusri vizekben nydron id6szakosanjellemz6vd viilhatnak, m6g nem
meghat6roz6ak.
A Peridinium achrornotium tavaszi megjelen€seegyr6szt h6m€rs6kletfiig96, mdsreszt a viz relative magas szervesanyag-tartalm6hozktitiitt. Nyriri elt6ndse az oldott
oxig6ntartalomt6l fiigg, 6szi megjelendsdtism6t az oldott szervesanyag-tartalombefolyAsolja, t€li eltfin€s€nekoka pedig a h6mdrsdkletcsrikken€se.Annakaz elsddlegesoka,
hogy az egyedsz6m€vr6l dvre n6, feltehet6ennem a szervesanyag-tartalomn<iveked6se
a vfztdrben, hanem inkSbb az, hogy kedvez6tlen ktiriilm6nyek kiiz€ keriilve nem
pusztulnak el, hanem ciszt6t k6peznek,majd kedvez6 kiiriilm6nyek kiiziitt ismdt elindul
egy rij egyedfejl6d6si ciklus a ciszt6b6l. A kiinduLisi popul4ci6 igy egyr6szt nagyobb,
miisreszt a cisztiib6l tiirt6n6 kifejl6d6s eset6naz egyedfejl6d6si ciklus kezdeti l6p6seinek egyike ivaros folyamat, amely jelent6sen hozzdj6rulhataz egyedszdmn<iveked6s6hgz.
Tapasztalatainkszerint egyfajta planktondtrendez6ddsvan folyamatban egyes viztereinken (Chrysophycaeae,Cryptophyta, Dinophyta fajok megjelendse,s6t ttimeges
elszaporoddsa),amelynek term6szet6r6l6s okai16ljelenlegi ismereteink igen hi6nyosak
mind taxon6miai, mind <ikol6giai 6rtelemben. A szerz6k igyekeztek ebben a tanulmdnyban egy olyan szervezetetbemutatni, s mind taxon6miai, mind iikol6giai viszonyair6l k6pet adni, amely minden bizonnyal kdzel sem annyira ritka Magyarorszdgon,
mint amennyire kev6ss€ismert.
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Halivad6k6llom6nyok struktrir6j6nakvizsgiLlata
a Duna szisetkozihull6mter6n
Guti Gr4bor
Allomds,
Ciid
MTA OBKI,MagyarDunakutat6
A b6si vizl6pcs6 C-variiins6nak iizembehelyezdseel6tt, 1992. augusztus6bana
D u n a s z i g e t k t i z i h u l l i 4 m t e r 6 n e kk i i l 6 n b d z 6 t i p u s r i m e l l 6 k d g a i b a n a h a l i v a d6k6llom6nyok<isszetdtel6t
6selosztdsdtvizsgiiltuk.A Dunakiliti ds Asvenyrfu6kiiztitti
27
vizter]uleten,
iisszesen 730 mintdt gyfijtdttiink elektromos haldszaton
tdrs6gben,
alapul6, rin. "pont abundancia" mintavdteli strat6gi6t alkalmazva. A vizsgdlatsorozatunk idej€n, iisszesen5923 pld. halat fogtunk, amelyek kozott 27 fajt identifik6ltunk.
vizm6lys6g,
Minden mintav6telipontonszdmoskiirnyezetivdltoz6t(medersz6less6ge,
aljzat min6s€ge, viz h6rn€rs€klete,vezet6k6pessdg,viziiraml6s sebessdge,makroveget6ci6 strtsdge stb.) megmdrtiink,ill. jellemeztiink.
Meghat6roztuk a halfajok gyakorisdgrit,mintdnkdnti 6tlagos egyedszi4m6tes aggreg6ci6sindex6t, valamint megbecstiltiik egyedsffr6s69iiket.Halivad€krillomdnyuk dszszetetele alapjrin, a mintav6teli helyek kdvetkez6 csoportjait kiildnitettiik el
f6komponensanalizissel: l. keresztgdtakk<irny€keaz id6szakosandtfoly6 mell6k6gakon.2. az id6szakos4ndtfoly6 mell6kdgakkiszdlesed6szakaszai,3. id6szakosan
izol6lt rnell6k6gak. A mintaveteli teriiletek hal6llomiinya alapjdn vdgzett f6komponens
analizissel a halfajok hdrom csoportjdt azonositottuk: l. iiramldskedvel6, rin. rheofil
fajok, 2. riraml6sszempontj6b6lnem ig6nyes,fn. szemirheofil fajok, 3. riraml6stkeriil6,
fn. limnofil fajok. Az eredm6nyek meger6sitettdk azt a feltdtelezdsiinket, hogy a
kereszti4gakkiirny6k6n mened6ket taldl a rheofil halfajok ivad6ka a nyi4rv6gi igen
kanonikuskoreszpondanalacsonyvizdll6sokidej6n.A halivaddk616helyvdlasztris6t
cia analizissel modelleztiik. A viziiramlds sebess€g6treprezent;il6els6 kanonikus
tengely ment6n a halivad€k ntivekv6 rheofilit6ssal helyezkedett el, azaz a halfajok
eloszl6s6raleger6sebbenhat6 k<irnyezefitenyez6 avizfuamliis sebess€gevolt. Jelent6s
krirnyezeti t6nyez6nektapasztaltuka v iz 6tl5tsz6s6g6t,aniivenyzet sfirfrsdg6t,valamint
az aljzat min6s6g6t.

55

III- MagyarOkol6gusKongresszus,
Szeged,1994

Elemfelhalmoz6d6sLamiaceaecsalddbatartoz6
gy6gyniiv6nyfajokban
Gyalus Bogl6rkal, Bdthori Mdria2,Mikl6ssy V. vilmosl, Mdthd Imrel'2
6s Miithd Akosr
vrcrrt6t
Kutar6intezet,
-lvtl 0kol6giaidsBoranikai
'SZOI-E
Gy6gynitv€ny
lotdz€t,
Szeged
dsDrogismereti
'KEENiivdny6letlani
Tansz6k,
Budap€st
A Lamiaceae csal6dba sz6mos il16- 6s gy6gyndvdny tartozik. Magyarorsz6gon a
gy6gyn<iv6nyekbenleggazdagabbcsalSd.Az elemfelhalmoz6d6smintrizatiinak megismerdseegyfel6l az elemtartalom mennyis6g6nekmegismerds6tc€lozza, ami a hasznosit6s szempontjdb6l 6rt6kelhetd (pl. m'r gez6 hatdsri nehdzfdmekr6l tdj6koz6dris),
m6sfel6l a mint6zat kiiziitti elt6r6sektaxon6miai kiivetkeztet6seklevonrisrirais alkalmasak lehetnek.
Az MTA Okol6gia €s Botanikai Kutat6int6zete v6crdt6ti kis6rleti teriilet6n felnevelt Lamiaceae csal6dba tartoz6 fajok tisszehasonlit6vizsgdlata azonos gyfijt6si id6szakban lev6l mint6kra korlitoz6dott. A savas feltdr6st kdvet6en ICP-s m6r6sekkel
hatdroztuk meg az elemtartalmat.
A megvizsgdlt 147 faj koznl 70 a Salvia genuszhoz tartozott. Ezeket egysdges
csopoltk6nt kezelve hasonlitottuk iissze az adataikat els6sorbanErdtman szednti k6t
alcsal6dba;a Nepetoideae,6s Lamioideae alcsal6dokbacsoportosftva.
AzAl, B, Ba, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, P, Si, Sr, Ti, V, Zn elemekmindenmintdban
m6rhet6 mennyisdgbenjelen voltak, szdmottev6nagysi{grendikijltinbsegeket mutatva.
Az emlitett csoportositdsokfajdtlagai kdzott szignifik6ns kiiliinbsdgek voltak kimutathat6ak. Figyelemre m6lt6 ktiltinbs6gek 6szlelhetdk az As, Cd, Co, Cr, Ga, Hg, Li, Mo,
Pb kimutathat6sdgdbanaz egyes genuszok kiizrjtt inkribb, mint alcsal6donkdnt.
Az 6rtfkelisben a Menthq, Hyssopus,Thymus, Ocimum, Salvia, Leonorus, Marrubium, Physostegia,Stachys, Majoranna, Origanum, MeLissa,stb. genuszok gy6gynttv6ny fajai is szerepeltek, melyek eset6n az elemkoncentr6ci6 6rtdkei a drogmin6sdg
megit616seszempontjdb6l hasznosfthatdk.
A vizsgdlatsorozata gy69yn<iv€nyekktirnyezetbdl ttirten6 elemfelhalmoz6d6s6nak
tanulm6nyoz6s6talapozzdk meg.
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A SzarvasiArbor6tum
Gy6rffy 86l a
Zenjanin

A Szarvasi Arbor6tum a Kert€szeti 6s Elelmiszeripari Kiirnyezetv6detmi Int6zet
szerves r€sze.
A bej6ratndl a ktivetkez6 felhivfs olvashat6: "Mindent a szemnek, semmit a
kdznek...!" Nagyon fontos 6s basznost6jekoztat6 al6togat6k sz6m6ra6s diszniiv6nyek
6rusit6s6ra.A bej6rati Cpiilet bels6 falSn Bolza Pdl (1861-1947), a "Pepikerf' megalapoz6j6nak eml6kt6bl6ja talalhat6.
Az arbor€tumban tett s€ta folyam6n megismerkedhetiink az ig zg t6si, gazdas6gi
€s ndv€nytermesztesidpiiletekkel s a s6t6nyokonhaladva a lombhullat6 €s az drdkzitld
f6k 6s bokrok sokas6grival.
Az arbor€tumbanmeteorol6giai dllomds is van, ahol igeo fontos adatokatjegyeznek fel rendszeresen,6ghajlati adatok, szezon6lisvdltozdsok, a Kdrds foly6part bemutat6sa.
Dr. Sipos Andrris igazgat6 tir tdj6koztatdsa az arbor6tumban foly6 munk6kr6l,
kutat6sokr6l, genbankr6l.
6szi lombszfnez6d6sbemutat6sadiakEpekkel, az igazgat6 6r z rszava.
Illusztr6ci6 diak6pekkel, vide6szalaggal.
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A Chloothea zonata Em. kab6cafaj els6 hazai el6fordul6sa
Gydrffy Gyiirgy 6s Marg6czi Katalin
JATEOkoldgiai
Tansz€k,
Szeged
Emeljanov 1959-ben irta le Kazahsztdnbdl a Chloothea zonqto kab6cafajt. Akkor
a pdzsitfi.iyek, els6sorban a Festucq sulcata jelenletehez ktitdtte a faj megjelen€s€t.
K6s6bb (Emeljanov, 1964) tdpndvenyke aStipa lessingiqna6s a St.sareptana fajokat
is emliti. Az el6fordul6si adatok a Szovjetfni6 eur6pai fel6nek DK-i rdszdvel (Emeljanov, 1964), majd Mong6li6val, az Altdj hegysdggel(Nast, 1972) b6vi.iltek.
Haz6nkban 1991-benKdleshalmon, majd 1992-93-banFtil<lphdzdntaldltuk. Mindk6t 6l6hely exlrem szAraz,nyilt homokpusztai gyep, Festucetun vaginatae stipetosum
nitvenyktizttss6ggel.Az ordin6ci6s elemz6s szerint a faj me&ielenesea Stipa fajok (St
borysthenica, capillata) jelenl1t1t6l 6s a ntiv6nyboritdst6l egyardnt fiigg.
A kab6ca melegkedvel6, a ny6r kdzepi aszpektusjellemz6 domindns eleme (a
gyffjttitt im6g6k 64-8170-dt tette ki). Pete alakban telel, a l6rvidk tavaszt6l augusztusig
megtal6lhat6k. Egy gener6ci6ja fejl6dik.
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Egy d6l-alftildi gyurgyalag (M erops apiaster) populiici6
korstruktrirdja,kdltds-6s t6pkllkozrisvizsg6lata
Gyovai Ferenc
KissFerenc
Erd6szeti
SzakkiizdDiskola
H6dmez6vrisrirhelyen1985-1993kozt 526 M. apiaster (4O2plllus 6s 124 adult,57
yisszafogott) egyed adatait dolgoztam fel. Az ivarok megbizhat6 elkiiliinitdse a szi{rny
fels6 ktinytikfed6inek zold s6vjdnak m6rds6velvi4lt lehet6v6. A populici6 a II. mo alitdsi tfpusba sorolhatd, az 6venk€nti tril6l6s minden korcsoportban egyenletes, 6tlag
339o-os.Az adultaknak6vr6l 6vre 27,'1%-aftr visszaa kol6nidba.A fiatal toj6knak
csLrp6,nO,4Vo-a,
afiatal himeknek 5,9%-a. A ktilt6 p6rok a fiigg6legesensik vagy konvex
meredek, 6s a veget6ci6t6l mentes partfalakat preferdljdk. A fi6kdk szdrnyhossza
lineriris niiveked6st mutat, testsflyuk 20 napos korukban maximdlis, ami a fdszek
elhagy6sdig, azaz 30 napos korukig csiikken. A kirepiilt fiatalok fdszekalj dtlaga
5 , 0 +1 , 3 .
Ket yizsg6lt gyurgyalag pft tdpl616kdt90%-ban Hymenoptera,Odonata, Orthoptera csopoftok kepeztdk. A tepl6ldk diverzitdsa kdzepes 6rt6k: H(S) = 1,26-1,59,
J = 0,68-O,82. A zsdkmdny6llatokm€rete 9-82 mm kdztttt vLltozott (x = 25,9 mm). Egy
3 fi6kds p6r r4tlagosan13,3-szor,egy 6 fi6k6s 34,4-szer etetett 6rdnk6nt. A himek 6s a
toj6k mindkdt esetbenhasonl6 etet€si aktivitdst mutattak.
Tetm6szetvddelmi szempontb6l l€nyeges a meredek homok- 6s l<iszfalakmeg6rz6se€s/vagy kialakitdsa, a felniivekv6 vegetdci6 eltdvolft6sa,az antropog6nzavardsok
6s pusztit6sok megsziintet6se,ill. az 6l6helyek teljes v€delem ald helyezdse a ny6ri
f6szkel6si id6szakban.
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1983-t6l 1993-ig
Vonul6 6nekesmadarak
6llom6nyv6ltozdsa
az 6szi vonul6siid6szakban
Gyuricz J<izsefles Bank Liszlcj2
rBDTFAlla(aniTanszdk,
Szombathely

2Magyar

Madd(ani ds TeflrGszelv€dclmi Egyesiilet, Pics

Az 6nekesmad6r-fajokvddelme cdljdb6l is n6lkiildzhetetlen a tajok 6llomdnyvdlbefogott
toz6sdnakbecsl6se.A vonuldsi id6szakbana pihen6- ds tripl6lkoz6helyeken
madarak
egyedszilmadarak relativ egyedszdmakrjzel azonosa miis m6don megfigyelt
mr4val (Taylor 1984) 6s nagym6rt6kben fiigg a kiilt6 populdci6 nagys6grit6l (Hussel
I 98 l), ez6rt alkalmasmonitoring-jellegffvizsgiilatokra.
A Madiirtani 6s Term6szetv6delmiEgyesi.iletBaranya megyei Csoportjiinak Surnonyi-halastavakniil mfrk<id6madrirgy6r6z6t6boraibanbefogott madarakegyedszdmdnak
6yesv6ltoz6siitvizsg6ltuk.A madarakatfiiggdnyhdl6val( 12 x 2,5 m) fogtuk-be,a h6l6k
sz6razbokrosban6s nddasbanlev6 helye, valamint a hiildk feliilete (900 mr,11986tita
dlland6. A tiz 6v sordn tiibb mint 2p 000 madarat jeldltiink a vizsg6lt fajokb6l. A
befogott madarakegyedsz6miit900 mr-re 6s 100 6riira dtlagoltuk, az 6tlagok logaritmus
(log) 6rt6keinek €venkdnti v6ltozis6't linei{ris regresszi6val vizsgiiltuk ds t-pr6bdval
ellen6riztiik.
Szignifikr4nsancsitkkent a kijvetkez6 fajok befogott egyedszdma(d.f. = 9, P <
0,05): foltos niidiposziita (ritv.: np.) (Acrocephalus schoenobaenus)y = 2,22-O,O8x,t
= 4,28, €nekesnp. (A. palustris)y = 1,42-O,l0x,t = 8,12,cserreg6np. (A. scirpaceus)
y = 1,55-0,03x, t = 2,M, nddi tiicsiikmadi,r (LocusteLLaLuscinioides)y = I,28-0,07x, t
= 4,6'l,kerti geze(HippoLaisicterina)y= 1,24 0,10x, t= 5,88,siseg6fiizike (Phylloscopus sibiLatrix) y = 1,48-0,12x, t = 4,85, csilp-csalpfnzike (Ph. collybita) y =
0 , 8 1 - { , 0 9 x ,t = 3 , 4 9 .
Cstikkent,de nem szignifikdnsana krivetkez6fajok dllomdnya(d.t = 9, P > 0,05):
ttivisszrlr6g6bics(Lanius collurio) y = 1,1 {,02x, t = 1,00,kerti posz1ta(Sylvi.aborin)
y = 1,06 {,02x, t = 0,57, mezei poszdta(S. communis)y = 0,93-0,03x,t= 1,10, kis
poszdta(S.curruca)y = 1,08-0,01x,t = 0,?5, fiilemnle (Lusciniamegarhynchos)y =
0,85-0,02x,t = 1,69,n6di s6,rminy(Emberizaschoeniclus)y = 0,62-0,0lx, t = 0,45.
Ndvekedett,de nem szignifik6nsana kdvetkez6kdt faj egyedszdma(d.f. = 9, P >
0,05): v<irtisbegy(Erithqcus rubecula) y = 0,55+0,02x,t = 0,50, bardtposz6ta(S.
atricapilla) y = 1,78+0,01x,t = 0,66.
Egy adott pihen6- 6s tdplilkoz6helyenleszdll6 vonul6 faj egyedsziimaa te ilet
fdldrajzi helyzet6n,a hely vonuldstbefblydsol6kiirnyezetitdnyez6in6s a faj vonul6si
stratdgirijdn kiviil els6sorban a kcilt6 populrici6k nagysr4gdtdlfiigg (Safriel ds Lavee
levonni csak
1991).Ezdrt az egyedsz6mvdltoz6sokb6l
messzemen6
kdvetkeztetdseket
az 6tvonuf6 popul6ci6k pontos sz6rmaz6sihelydnek 6s az egyes fajok vonulristikol6giiijdnak alapos ismerete utiin lehet.
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A Vas megydbenkcilt6 gyurgyalag (Merops apiaster L.,
1758)6llom6nyeloszl6sa6s egyedsz6ma
Gyuri4czJ6zsef 6s Szanyi Katalin
BDTFAllaftaniTanszdk.
Szombathelv
A gyurgyalagK6rpdt-medenc6ben
f€szkel6dllomfnya a faj kontinuusdredjdnakDNy,
EK-i irdnyf szeg6lydvezetenek
egyik popul6ci6ja,ezdrt eloszl6s6nak6s egyedszdmdnak
alakuldsajelziaz 6reahatdrflukturci6j6nak irdnydt6sm6rt6ket.A kdlt6 gyurgyalagokszdma
Magyarorsz6gon6s Eur6pa mds teriiletein is csdkkentaz ut6bbi 6vtizedekben(Bankovics
1984,Brooks 1992,Fintha 1968).Legnyugatibbhazai,Vas megyeiel6fordul6sr6l
sz6rvdnyos adatokvannak (Molndr 1947),de dllomdnynagysdgdr6l
semmit sem tudtunk.Az
1991-ben6s 1993-banv6gzettfelmdrdsiinkc6lja az volt, hogy a Vas megydbenkdlt6
gyurgyalagdllom6ny elterjed6s€t,egyedsz6mit,a megtelepedeset
e16segit6,illetve vesz6ly eztet6 l'!ny ez'ket megf llapitsuk.
Megfigyeldseink
szerintl99l-ben 13bfny{baniisszesen
56 pdr,1993-banl6bdnydban
dsszesen129 pdr gyurgyalagkitltittt.A feszkel6telepek
mind regiekvoltak. 1991-bena
bi'lyik 6lqa-6ban,1993-han48Ea-6ban
csak 1-2 pdr f€szkelt.A legnagyobbkol6nia kialakul{sdra (1991. 29 p6r, 1993.56 p6r) a g€rcei homokbfnyribanyolt lehet6s6g,a partfalak
meretei€s kitettsdgemiatt.
A padfalak hosszris69dt,6s
magassdgdt
megvizsgiilvaazttapasztaltuk,hogy gyurgyalag
6ltal lakott b6ny{k esetdbena nagyobb m€retekjellemz6bbek, mint a kitlt6relep ndlkiili
b6ny6kban.
A zdrt erd6k tdvolsdgaa fdszektelepekr6l6s a f6szektelepn€lkiili homokbinydkt6l
hasonl6megoszldstmutat mindk6t esetben.
A lakon homokbdnydkl€nyegese-n
tdvolabb helyezkednekel a telepiil6sekt6l,mint a
fdszektelepnelkiili bdnydk(N = 24, 1u = 5,672,P < 0,05).
A tdpl6lkoz6 teriiletek a feszkel6telepek54Eo-5n61a
telepekt6lszfmitott 200-300 m,
38Vo-n6lIOO-200m, 87o-ndl300-400 m kozaittteriiltek el. A tdpldlkozdsiteriiletek tipusai
a bdnydkkdze16benlev6 legel6k,szdnt6k(kukorica,bfza), gyiimtilcsdsitk6s sz6l6k voltak.
A kitlt6iiregek SlVo-a a panfal fels6 szdl€t6l 0,3 m 6s I m kdzdrri tfvolsdgban
helyezkedettel, 0,3 m-ndl kisebb tdvolsfgot sehol sem tapasztaltunk.Az iiregek 59Vo-aa
D-i, DNy-i, DK-i kitettsegfipartfalakon
kdsziilt(N = 56, Xz = 46,85,P < 0,001).
A gyurgyalagok6ltal haszn6lthomokbdnydkbanl0 tdrsf6szke16
fajt figyeltiink meg.
Leggyakoribb a h'zive6b (Passer domesticus)volt, legnagyobbegyedszdmbana parti
fecske(Riparia riparia) feszkell A E€rceihomokbiinydbankb. 2000 pir rendszeresen
kcjlt.
A veszelyeztet6t6nyez6kkiiziil a kdvetkez6kfordultak el6: homokbfnydszat12
esetbeo,
oml6sveszely
4 esetben,
szem6tle.akds
5 esetben.
Szdnddkos
emberipusztitfstnem
tapasztaltunk.
Bdr az 1993-bankitlt6 pdrokszdmatdbb,mint ketszerese
volt ez 1991-bentapasztalt
mennyisdgnek,de ebb6l m6g nemktivetkeztethetiinkaz fllomdny tart6sndvekedds6re.
Nem
tudjuk, hogy ez a homokbdny6kbanfeszkel6 6llom{ny tdnylegesszaporoddsdtjelenti-e,
vagy m6shonnan- pl. az adott fdszkel6hely megsz0nesemiatt - ttteleptilt pelddnyok
eredm6nyeztdk-eaz dllom6ny felszaporod6s{t.Feltetelezziik,hogy a Rfba egyesmeredek
panszakaszaibanis kitlt gyurgyalag. Az 6'Ilominyy'ltoz(s esetlegndvekv6 tendencirjdt
csak a k0vetkez6 dvekben is elvdgzett 6s mds teriiletekre is kitededt felm6r6sekbizonyfthatjdk vagy c6folhatj6k.
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Kol6ni6lis 6s mag6nosktilt6s mint alternativ reproduktiv
taktika
Hegyi Zoltdnl €s SasvdriLajos2
lMagyar

Maddrtani 6s Termdszetv6delmiEgyesiilet, Budapest
'ELTE
Allatszervezetlani Tansz€k, Budapesl

A telepes6letm6d adaptiv jelent6s6geit sokoldahianelemezt6ka tdrsasviselked6st
tdrgyal6 dltal6nos tanulmrinyok 6s a specidlisan madarakkal foglalkoz6 vizsgdlatok
egyardnt. A f6szekhely hirinya, a pdrtalilds ndvekv6 es6lye, a t6rsastiipliil6kszerz6s,a
a toj6sok6s fi6k6k elpuszmindezekhezkapcsol6d6kompetici6,a kdlt6sparazitizmus,
tul6sa, a betegs6gek6s paraziti6kterjed6se,a predrici6shatiisok valamennyien kiizrej6tszanak a kol6nirilis 6let kiilts6g-haszon mdrleg6nek megvondsiiban. Kiiltiniis
probldmakent meriil fel, mik6nt lehets6ges,hogy a magrinosanes csoportosanegyardnt
kiilt6 fajok evolfci6s t6von stabil strat6giak6nt 6rizhen€k meg reproduktiv v6lasztiisi
k6pessdgiiket.
Mestersdgesfdszekodvak sfrrfr 6s ritka - kolonidlis 6s magi4nos- elhelyez6s6vel
mezei verebeken(Passer montanus) tanulmdnyoztuk a k6rddst,kiilts6gfenol6giai paramdterekvalamint a sziil6i €s az ut6d-tri1616s
ariinyainakelemzds6vel.
A rclepes kiiltds16l a magdnos k,6lt6sfel6 mutat6 v6ltoztat6si irdnyt tapasztaltunk
szezondlisan
6s dlethossz-tdvon
egyardnt-Az alacsonyreproduktivteljesitmdnyfrfajok
vdltoztattak a f6szkel6si m6don egy 6ven beliil is, br4ra koldni6b6l magdnosktilt6kk6
vdld fajok nttveltdkteljesitmdnyiiket,a magiinosb6lkol6nialisakkrilettek nem. Evek
kdzti tisszeyetdsbenis csak az a toj6 niivelte teljesitm6nydt, mely kol6nidb6l magdnos
f6szkel6v6 vdlt, a mag6nos kiiltd, ha kol6nir4batdrt dt, nem 6rte el azok teljesitmdnydt,
melyek mag6nosakmaradtak. A fiatal toj6k tiibbs6ge kol6nidban kttltdtt, a fdszkel6helyiikhdz h6, m6sodszor,harmadszorvisszat6r6toj6k tdbbs6geazonbanmagdnosan
kdlt6tr.
A madarak tehdt ktilt6stapasztalatukalapjdn v6ltoztati6k tdrsasdletm6djukat, 6s a
vdltoztat6ssalmegKs6rlik javitani reproduktiv teljesitmdnyiiket. Fiatal toj6k sz6mdra,
illetve egy 6ven beliil az els6 kdltesbena kol6nidlis kdlt6s el6nyiis,k6s6bbazonban,
id6sebb korban a masAnosf6szkel6s kedvez6bb.
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Gy 6k6rzetvizsg6latokbugaci nyfl t homoki gyepben
Hahn Istv6n
Tanszek,
Budapesl
ELTENdvdnyrendszertani
dsOkol6giai
Az olyan dkofiziol6giai vizsgdlatokndl,melyekndla niiv€nyek viz- €s tdpanyagforgalm6t vizsgdljdk, felmeriil az a k6rd€s,hogy a talaj mely r6teg6b6lvesznekfel a ndv6nyek
anyagokat.A kerd6smegvdlaszoldsdhoz
a nttvdnyekgytikdrzetenektalajbenielhelyezkeddsdt kell megdllapitani.E.re kdt ft kindlkozik: az egyik a talajfiir6val tdrtdn6 mintavetel,a
'kibdnydszdsa'a talajb6l. A lazabugaci homok,
mtsik a gytikdrzetlehet6legsdrti16smentes
amikor elegend6enszfuaz, lehet6sdgetad ez ut6bbi mddszer rutinszerfr alkalmazdsdra.
Ndh6ny,a bugaciiikofiziol6giai kutatfs sordnvizsgdltfaj gy6ken et€r6laz al6bbiakattudtuk
meg: A ficsom6t alkot' fajok (Stipa,Koeleria, Festuca)gyok€rzetem€ly, tompdbbveg€re
dllitott tojdshozhason16alahl, belsejegyiikerekkelegyenletesenkitiiltdtl
fraSls: a fiatal csiranaivdnygyiikere igen v6kony, lefel6 n6. Az id6sebbgytikerekegy
kfppaldst mentdnn6nek lefel6, mintegy 3H5 fokos sz<igkiizbtt. Az id6s t6 kiizepe alatt
nincs gydk€r. Mikorrhiza dfs. Az fj gyiikerezdsipontok alatt a niivekeddsaz iireg gyitkerek6vel egyezik. Egy mintegy arasznyidtmer6jfivi16926t6 gydkereinekhosszaegyenk6nt
30 cm volt. A legnagyobb melysdg, ahonnan Tra+us gyijker el6keriilt, 45 cm. Carex'.
gytiktitrzsekm6lys6ge3-5 cm. Hosszuk nyiltabb gyepben10-15 cm, f6k€nt linedris
ndvekedds6,strfi gyepbenritvidebb,taltltam 4-es eltgazdstis. A gyitkerzret10 cm-ig dris
a fdldfeletti hajtdsokalatt,a vastagabbgydk6dgak lejutnak30 cm-ig. Z6rt gyepbena v6kony
gyiikdrszdlaktiimdtt sziiied€ket alkotnak.Makroszk6posanmikorrhiza nem l6that6.
A ketszik0ek f6gytikdrrendszerefi.igg6legesenn6, jellegzetes kivetel a Potentilla,
melyneklegvastagabbgyok6rdgaiv6ltoz6 szdgbenterjedneklefel6.Meglep6,h oEya Linum
glabrescenseset€bengydkttirzs nem tal6lhatd,j6llehet eddig e faj16l vegetativ terjedest
teteleztiinkfel.
Alkanna tinctoria: A gydk€rzet alapvet6enlefeld nyfl6 f6gyiik6rrendszer,eleinte
gyorsabban,
majd iassabban
v6konyodik.Mintegy 60 cm mdlys6gighatol Ie. V6gz6ddse
el6tt a gyitkdr6gtdbbsziirdsenel6gazik-Szine az elvdrt alizarinviirds,teljesenv6gig.Oszszehasonlittsceljdb6l gyiikcrfeltdr{st vdgeztemk€t olyan p€lddnyesetdn,melyek mintegy
30 fokos lejtds( teriiletenn6ttek. A gyiikdrzetnaivekedesiirdnya 6sjellege nem t6rt el a sik
term6helyentapasztalt€t61.
ATeucrium chamaedryrgyiik€rzetehalvdnydrapp,mintegy0.2 mm vastagsz6lacskdkb6l6lld dds h6l6zat.A foldfeletti 6szek alatt 5 6s 10 cm-esm6lys6gbenalkot egy z6ndt.A
talaj felszine alatti gyiiktiirzseltgaz6sokbdlsok esetben50 cm mdlys6gbehatol6 gyttkerek
indulnak ki. Ezek tdbbsziirdseneldgaznak,de nagyjdb6l egyiitt futnak le. Ny6r v€g€n,
amikor a szdrazseg
tet6ziitt,6sa homokfelszlnekiszdradt,"szemre"csakazoka fajoktfintek
'm0ktid6nek' melyek gyiikdrzet€nekjelent6s rdszea m6lyebbr6tegekbenvan.
II. Mikorrhiza vizsgdlatok
Az 6v sor6nmikroszk6pi vizsgdlatc€lj6raalkoholbanfixdlt gyijk€rmint6katvettem 6.
E faj gydk€rzeteel is ter a tdbbit6l, legnagyobbrdszdtszivacstdk-szerfisinis€gben elhelyezked6 vdkony szdlakalkotjdk. A tttbbi megvizsg6lt,mikonhizdsnakbizonyult faj ktiziil
er6senfert6ztittekv oltak: Teucrium,Linum, Erigeron,Alkanna,Dactylis, Onosma,Achillea
kitaibeliana.Tovdbbi fert6zottnekbizonyult bugacigenusok.Euphorbia, Koeleria, Potentilla, Setaria, Trcgus.
Ez a munka a 2049-esszdmf OTKA pdly,zat keretdben,annak anyagitdmogatds6val
folyt.
63

Szeged,1994
III. Magyar Okol6gusKongresszus,

bor6ka
Az iireginyfl legel6s6nekhat6saa kcizcins6ges
fehijul6siira Bugacon
Hahn lsrvdnl ds AltbiickerVilmos2
rMTAokol6giaiModellez6
Kutatdcsoport
Tanszdki
Budapest
Tansz6k'
ELTENttv6nyreodszertani
6sOkol6giai
'ELTEEtol6qia
Giid
Tanszdk.
A Bugaci 6sbor6kris az Alfdld kiizdps6 r6sz6n, a Kiskunsiigi Nemzeti Parkban
tal6lhatd, Bugac 6s B6csa kcizsdgekkdziitt. Niivdnyzete egy olyan erd6mozaik, ahol
iiltetett erd6k viiltakoznak ny6ras-bor6kds erd6 6s mdszkedvel6 homokpuszta 6ltal
alkotott erddssztyeppfoltokkal. Az erd6foltokat alkot6 fafajok kiiziitt domindl a fehdr
nyAr (Populus alba), a sziirke ny6r (P. canescens),€s abor6ka (Juniperus communis).
A k6t nydrfaj gycik6rsarjakkal terjed, az fjulat meAielenik a sztyeppfoltokban is. A
bor6ka kizdr6lag magokkal szaporodik, gyiik6rsarjak meglelends6tnem tapasztaltuk
A teriilet bels6, homokbuckris r6szein, ahol az iireginyril gyakori, jelenleg bor6kamagoncok csak elv6tve talilhat6k,6s sok kifejlett bor6ka als6 levelei is hi6nyoznak.
Alkonyatkor gyakran ldthat6, hogy az iireginyril 6gaskodvaeszi a bordkaleveleket, 6s
m6s vizsg6latok szerint iidil6kiikben minden 6vszakban taldlhat6 bor6ka epidermisz.
Ez€rt feltdteleztiik, hogy a kisbor6k6k tfl€ldsdt is a nyfl rdgdsagdtolja.
1992 6sz1n 24 darab, megkiizelit6leg 25 cm-es magassdgri,eg6szs6ges,Cs6vharasztr6l szdrmaz6kisbor6k6t iiltettunk el. Ktiziiliik tizenkett6t moanyaghdl6kkal elkeritettiink a nyulak el6l. K€t nappal k6s6bb a kisbordkdknak mdr csak a vastagabbfds
dgai voltak meg, egy h6nap eltelt6vel azok is eltfintek. Hasonl6 sorsrajutott tovdbbi 6,
eredetileg bekeritett t6 is, miutiin kdt h6nappal k6s6bb r6luk is eltevolitottuk az 6ket
v6d6 hdl6kat. Ekkor mdr talajbolygatds nem tdrtdnt, igy a nyulakat maga a bor6ka, nem
pedig a zavarris vonzotta oda. A nyulak szercpet a bordkatovek elfogyasztdsdban
vizudlis megfigyel6sigazolta.
Az iireginyril popuLici6nagysrigakiildnbti26 okok miatt er6sen ingadozik. Megfigyel6seinkalapj6nabbana stddiumban,amikor'sok nyfl van' , legel6siikkela bor6ka
felrijul6s6t id6szakosanakad6lyozni tudjdk. Az 1992 6szi mixomatdzisji6rv6nymegtizedelte a ny{l6llom6nyt, igy az6tahelyenk6nt bor6kamagoncokatlehet tal6lni.
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Structuralchansesin a loesssrasslands
dle to Botriochloa invasion
HochstrasserTamara. Bartha Sdndor and Fekete Gdbor
MTA 0kol6giai€sBotanikai
Kurar6int6zere.
V6cr6tdr
The aim of our study was to analyze the structural changescausedby tbe invasion
of Bothriochloa ischaemum an aggresive clonal C+ speciesin a loess grasslandcommunity (Salvio-Festucetum suLcatae).Data were collected near Pdcel choosing three
areas, which were in different state of degradation. Site 1 was a native grassland,site
2 a grasslandshowingsignsofbeginning degradationand site 3 was in an area,which
was strongly overgrazed in the past. Speciespresenceand absencewere recordedalong
three transects(2000 contagious 5 x 5 cm quadrats).For analyzing the data set we used
the information statistical models of Juh6sz-Nagy. As we expected from the visual
impression of the sites, the total nuber of speciesdecreased,whereasthe frequency of
Botriochloa ischaemum strongly increased during the degradation. Looking at the
frequency of guilds (a combination between life-forms, ecological preference and
photosynthetic types), we could seethat mainly the xeric and mesic C3 grasses,as well
as the xeric forbs decreasedin abundanceas the frequency Botriochloa increased.The
mesic forbs increasedtheir frequency slightly during the degradation.In site 1 we could
find three woody species,which disappearedin the other sites.The abundanceof annual
forbs was comparatively high in the secondsite.
Floruladivenity, local distinctiveness
and associatumreachedtheir maximain site
2. The characteristicscaleof thesemaxima was between0.4 m and 1.1 m length of
sampling units. We did not find any significant differences in characteristic areas
between the sites. In all of the sites the percentageof individual species that showed
aggregation (local entropy compared to random references)was high, with the highest
value in the first site.
The results are somehow surprizing, becausewe expected the degragatedsite to
show drierconditions than the others.In previous studiesit was shown that the structure
is lowest in the native community, which is contadictory to our findings. Still numerous
other examples can be found in the literature, we suggest a slight increase spatial
heterogeneity at the first stage of degradation.
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N6h6nyndvdnytermeszt6si
rendszerkcirnyezetihat6s6s
gazdasilgieredmdnyviz sg6lata
Holl6 S6ndor,Nyrirai H. F.6s SzalaiT.
GATE Fleischmann Rudolf Mg. Kutat6int6zete, Kompolt Ndvdnytermesztdsilntdzet

komponensekb6l
rendszerolyan term6szetes
6s mesters6ges
A nOvdnytermesztesi
(illetve annak
6s
a
talaj
a
niivdnyek
14116
kapcsolathalmaz, amely magdba foglalja
(vegyi,
technikai,
stb.)
alkot6i), az dghajlat,illetve a kiildnbdz6emberibeavatkoziisok
dsszess€g€t.
Ezek
Az id6k folyam6naz emberisdgnagy sz6mbanalakitottki ilyen rendszereket.
a
vet6sforg6t,
a
vetdskdrben
kijztil hazdnkbanaz ut6bbi 6vtizedekbena legszdlesebb
v6ltds 6s a mono-, illetve a biokultirdt alkalmazt6k. A rendszerekmegbizhat6 6rtdkel6se,min6sit6secsak hosszritdvon k6pzelhet6el. Munkrink soriin a GATE nagygombosi
kiserleti ter€n, ill. a kompolti kutat6intdzetbenbedllitott vetdsforgdstartamkisdrleteket
elemeztiik. Mindk6t helyen a vetdsforgdt, mono-, illetve a biokultirrit hasonlitottuk
iissze kiilitnbdz6 tdpanyagell6tdsiszinteken.
Vizsgdltuk:
a termesmennyis6gdt,
a talaj nitrdttartalmdnak alakul6s6ta m€lysdg fi.iggv6ny€ben,
a talaj pH hosszabbtr{vri v6ltoz6s6t.
Meg6llapithatjuk, hogy a termel6s hat6konys6ga6s a kdrnyezet NPK terhel6sea
tdbbsziir "korszerfrtlennek" itdlt vet6sforg6s rendszer eset6benbizonyult a legkedvez6bbnek.
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szezondlis
Isopodapopul6ci6kt6reloszl6s6nak
6trendez6d6sekiiltinbciz6 tipusri gyepeken
Hornung Erzs6bet
JATEOkol6giai
Tansz6k,
Szeged
Hrirom, jellegzetes Duna-Tisza kdzi dl6hely 6szkaegyiitteseinektdr-id6 mint6zatdt
6rt6keltem azok popul6ci6inak abundanci6jaalapjdn. Ezek ( l) a JATE tikol6giai Tansz6kekutatdsainakbugac-b6csaimintateriilete (KNP), egy sziiraz,meszeshomoktalajf
gyep (Trachelipus nod.ulosus6s Armadillidium vulgare Isopoda fajok), (2) a Szeged
melletti szikes legel6 (Dorozsma-Nagysz€k:T. rathkei 6s A. vulgare),6s (3) az ugyancsak Szegedkiizel6ben tal6lhat6 l6pr6t (Zsomb6: T. rathkei €s A. vrlgare). Mindharom
teriilet term6szetv6delem alatt 6tl, ami egyben azt is jelenti, hogy 6letk<iziiss6gei
kevessdzavartak, term€szetkdzeli6llapotokat oriznek.
Az egyedsz6mid6beli 6s t6rbeni v6ltozdsait a tenydszid6szakbanaz id6szakosan,
de mindig ugyanazonhelyre telepitett talajcsapddkanyagaalapj6n kitvettem. Az egyes
csapdrikrelativ adatainakiisszehasonlitiisaa mintahelyek ktiziitti val6s kiilonbs€gekre,
illetve hasonl6s6goka utal. A csapdi4kehendezdse,az egyes 6l6helyek teriileti heteromorfi6j6nak figyelembev6tel6vel,az adott €l6hely elt6r6 foltjainak megfelel6en tdrtdnt.
A vizsg6latok sor6n egydrtelmfien kideriilt, hogy az Isopod6k eloszldsa szoros
kapcsolatbanvan az 6l6hely heteromorfi|j|v al, azaz atalajfelszin 6s a nttv6nytr{rsul6sok
vdltozAsaittiikrdzi. Diszpergaltsdgukcsom6s.Aggreg6ci6juk az rin. mened6khelyeken,
a tdl6lesiiket biztosit6 kedvez6 mikroklim6jri foltokban lokaliz6l6dik. Eszerint az
6l6helyeket, habitatokat mikohabitatoka tagolhatjuk az dszki4kcoarse-grainedviselked6se, heteromorfia 1rz6kenys1ge alapj6n. Ez az eloszlds, az aggreg6ci6 mirt6ke
id6ben vdltoz6, trendje mindhdrom €l6helyen azonos: az 6szkariikok a kdrnyezet
szirazodisival pdrhuzamosana nedvesebbhelyeken gyfrlnek iissze.Ezen mened6khelyek helye, mdrete az egyes gyepekenkiildnbiiz6, az adott talajtipustdl €s ndv6nyti4rsul6sokt6l fiigg.
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Szeged,1994
IIL MagyorOkol'gus Kongresszus,

vcilgyetermeszetes
PREMO0.0,a Sz6ke-forr6s
nciv6nytiirsul6sainakprekoncepci6sdkol6giai modellje
(Sz6ke-forrdsvcilgye kutatdsi program)
Horvdth Ferenc
MTA 0kol6giai 6s Botanikai Kutat6intdz€te,vdcllildt

A kutatdsok egyik f6 c€lja a teriileten, a ntiv6nyt6rsul6sokterm6helydnek h6- 6s
vizhiztartlsi (k6s6bb taldn t6panyaggazdrilkod6si)viselked€s€nekmdlyebb megismer6se. kvantitativ. statisztikai leir6sa, a tdrsul4sok "niche"-ter6nek, vagyis akolutosz-ter6nek felt6rk6pez6se.
Annyi ktizvetlen mer€st,mely elegend6 adatot szolgtiltathatnae probldma megkdzelit6s6hez,nem 6ll m6dombanelv6gezni. Azonban, ha a vizsgriland6folyamatokat egy
alkalmas modellel szimul6lom, rigy igen nagy szrimf kimenetet (az adott modellel
szimuldlt eredm€nyt, szimul6lt adatsorokat)nyerhetek.De vajon - a prohl6mSm szempontjdb6l - adekyi4teredm6nyekhezjutok, juthatok-e? Felt6telezem, hogy igen' ha a
modell/szimul{ci6 param6tereit 6s eredmdnyeit a mdr6sek adataival kalibrdlni, ill
meger6siteni,6rv6nyessdgdtigazolni tudom. Ez6rt a terepen vdgzett m6rdseketa
kalibr6l6s 6s a modell/szimuldci6 eredmdnyeinekigazolisdnak kitvetelm€nyeihez terveztem.
A modell-alkotds, a terepi m6r6sek, a modell-param6terezds,a szimul6ci6s ered... egy hossztiiter6ci6sfolyamat,melymdnyek igazol6sa,a modell tov6bbfejlesztdse,
nek m6g csak az elejdndl tartok.
A poszteren bemutatott modell-vdzlat eppen azeft prekoncepci6s, mert az el6bb
emlitett folyamat els6 l6p6s6ben,a terepi m6rdsek6s vizsgdlatok el6k6szit6 6s kezdeti
k6sziilt.
szakaszdban
A modellezni kivdnt objektum: egy andezit, andezittufa6s konglomer6tum alapk6zetfr, h6tas tlpusri ktiz6phegys6givalamint az alacsony dombl6bi hetak 6s lejt6k orogr6fiai tipusiiba sorolhat6 erd6siilt tcriilet Talaj - Vegetdci6 - L6gkiir (als6 hatft-rdtege)
Komplex-e (TVLK).
A ter 6s id6 l6pt6ke:a term6hely- ill. a TVLK l6ptdk6hezigazodva,1-50 m, ill. a
nap - vegetdcidsperi6dus - (6v) l6pt6ke.
A TVLK szerkezeteds kapcsolatrendszere:a nyilvdnval6an bonyolult szerkezetet
3 dimenzi6s diszkrdt egys6gekre (cell6kra), tdbbrdtegfr "sejt"-szerkezetre redukdlva
k6pzelem el. A cell6k ktizijtt 3 dimenzi6s kapcsolatok ment6n realizil6dhatnak a
modelleznikfvdnt jelens69ek.
A modellezni/szimul6lni kiv6nt jelens€gek: az adott helyzetben meghatiiroz6nak
tekintett h6- 6s vizh6ztartdsi Sllapotok ds folyamatok.
A v6lasztott modell 6s megval6sit6sa: egy 3 dimenzi6s diszkr6t modell, ds egy
raszter alapri GIS program.
'A
kutat6s az OTKA Iroda t6mogat6s6valfotyik ("Tdrsul6sszintf 6kol6giai modellek fejlesztdse", OTKA V3. 960)
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A Sz6ke-fon6svdlgye (Visegrridi-hegyseg)
term6szetes
ntiv6nyt6rsul6sainakciko16giaikutat6si programja
Horvrith Ferenc
MTA Okol6giai
Kulatdint€zete,
Vdcrdt6t
dsBotaDikai
A Visegrddi-hegysdgegyik kiizponti vizgyfijt6 teriiletenek niivdnytakar6jajelentds
dtalakuldsokonment keresztiil az ut6bbi 30-40 €vben.A vdltozdsokatism6telt vegetdci6t'tk6pez6s 6s cdnol6giai felv6telezdstdrta fel. Megfigyeltiik az erd6- €s sziklagyep-tdrsul f s o k l e r o m l d s 6 t , 6 sa t d r k d p e z e t vt e g e t t c i 6 se g y s 6 g e kn a g y a r d n y f6 t a l a k u l d s d t ,
transzformrcidjdt tapasztaltuk.A vizsgdlt id6szakot a Carex piLosa-sfdciesek jelent6s
visszaszorul6sa,
a nudumt(pusokmegntivekedese
6sa Meli ca uniflora-s ficiesek ternyerese
jellemezte.
Vajon milyen okokra vezethet6kvisszaezek a vdltozdsok?
Az erd6gazd,{lkodist,vagy vadgazddlkoddst,a klima-ingadozasVvdltozdst,
vagy a
bioszf6rafltaliinoselszennyez€s€t
6s fokozottkizsdkmdnyoldsdt
kelleneokolnunk?Bizonyos, hogy egyszerretiibb hatfssalkell szdmolnunk.(Az is bizonyos,hogy tdrben6s id6ben
a kiiliinbdz6 hatfsok m6rt6keis eltdr6, de ezeketa k6rddseketmdg fel sem meremtenni!)
A kiiliinbdz6 hatdsokmilyen mdrt€kbenokai a vi4ltoziisoknak?
E kdrddsekmegvtlaszol6sdhoznem ldtszottelegend6neka jelens€gekleirdsa,sziiks6gesnektfrnt a teriilet tdrsul6s-iiko16gi6j6nak
m6lyebb megismereseis. A niiv6nytdrsul6siiko169iaivizsg6latokmegkezddsekora kdvetkez6feltevdsekkel6ltem:
- vizsgdland6objektum: a Talaj - Vegetdci6- L6gk6r (als6 hat6rretege)Komplex-e
(TVLK); e h6rom r6szrendszerszoroskapcsolatban6s korreldci6banvan egymrissal
- a t6r l6ptdke:a term6hely- ill. a TVLK l6ptdke,kb. l-50 m-enbeltil
- az id6 l6ptdke:kb. nap vegetfci6speri6dus, (6v) 16pt6ke
- az adott helyzetbenmeghatdroz6Okol69iait6nyez6ka h6- 6s vizhdzrartdsifolyamatokra vezethet6kvissza, tovdbbd term€szetesena term6helyek tdpanyag-gazd6lkodrsdra
(azonbanezt nem 6ll m6dombanvizsgdlni)
- mindhdromtdnyez6talapvetoenbefolydsol66s nagy mdrt€kbenmeghatdroz6adotts6gok a teriilet dombozata, alapk6zete6s klimdja.
- a TVLK-ban kitUntetettszerepettulajdonitok a talajnak,a talaj h6-, viz- ds tdpanyaggazdSlkodtsitulajdons69ainak6s param€tereinek.
A Sz6ke-forrdsvdlgye kutatesiprograma TVLK h6- €s vizgazddlkoddsijellemzoinek
megismer6s6t,egy t6rbe allokdlt diszkrdt modell ldtrehozdsdt6se folyamatokszimul6ci6jet
c€lozza, az'n, hogy a teriilet vegetdci6-dkol6giaifolyamataitjobban meg€nve kiizelebb
jusson a bev€zet6benemlitett kerd€sekmegviilaszoldsdhoz.
A teriilet prekoncepci6sdkol6giai modellj6t; a nitvdnyzet,a veget{ci6szerkezet,
a alaj,
a talajnedvessig-is talajh6mersekletdomborzatfiig96s6givizsgilatainak elsderedminyeit
poszterekenmutatjuk be.
A kutatdsaz OTKA Iroda tdmogatAsdval
folyik ("T6rsuldsszinttiiko16giaimodellek
fejlesztdse",OTKA V3. 960)
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eredm6nyei
Talajnedvess6g
6s talajh6m6rs6klet-vizsg6latok
a Sz6ke-forr6svdlgye t€rs6gben(Sz6ke-forr6svcilgye
kutat6siprogram)
Horvi4th Ferenc
MTA Okol6giai €s Botanikai Kutat{iintdzete.Vdcriitdt

A vizsgrilatok c6lja a 25 km2-es tertilet talajnedvess6g6s talajh6mdrs6klet rillapotainak megismer€sea dornborzat ftggv6ny6ben, az6rt, hogy ezek a m6r6seka kutatdsi
program vfzhdztart6simodellezds6hezlszimuldci6jiihoz sziiks69esparam6ter-becsldsek
sz6mdraaz irodalmi adatokn6l pontosabbinformdci6t nyfjtsanak.
A feladat megold6s6hoz,a tertilet digitdlis terepmodellj6nek elemz6seut6n kiviilasztottam azokat a mintavdteli helyeket (k<izel 80 MVH), amelyek iisszessdgej6l
reprezent6lja a tertlet domborzatdt. Magassdg, lejt6szdg, kitettsdg szerint az aldbbi
kategdri6kathaszndltam:
251-300 m (30, a MVH-ek szdma),401-450m (29), 551-600 m ( l8);

0-10"( r9), rr'20'(29),2r'30"(29);
E (r0),Er (ts), K(3),DK(7),D(10),DNy(g),Ny(l l), ENy(6).
Igy a lehetsdges
kombin6ci6k(72 eset)nagy r6sze 1-2 MVH-el lett k€pviselve.
1992 folyam6n, a kijeltilt MVH-en, kialakitottuk a talajnedvess6g
bolygatatlan
m€r's€hez sz0ks6gesfuratokat, majd a kiivetkez6 dvben megkezdtem az MTA TAKI,
kapacitiv elven mfkiid6 mtszer6vel a talajnedvess6g
mdrdsdt6s a talajhdmdrsdklet
regisztri4l6s6t.A nedvessdgmdreseket
a furatok melys6g€ben(amely nagyjdb6l a talajszelv6ny teljes keresztmetszetetjelenti) 10 cm-enk6nt v6geztem, mig a h6m6rs€klet
m6r6seit 5, l0 €s 20 cm-es m6lysigekben regisztrdltam. A nedvess6gmdr6sek
6rtelmezesekor komoly probl6mrit jelent a talajprofil magas 6s vdltoz6 kdtartalmiinak figyelembevdtele. A korrekci6 mddszerdnekkidolgozdsa folyamatban van.
Az 6v sordn 5 alkalommal v€gim6rve a MVH-k tdbbsdgdt,k6pz6diittaz az adatb6zis, amely ydzlatoskepet nyrijt a talajnedvess6g-Sllapotok
tirbeli viszonyair6l,6s a
domborzattal, veget6ci6val val6 kapcsolat tiiry6nysze16s6gei16l.
A kutat6s az OTKA Iroda trimogatr{srivalfolyik ("TdrsulSs szintfi <ikol6giai
modellek fejleszt6se" OTKA I/3. 960).
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Veget6ci6szerkezeti
vizsg6latokeredmenyeia Sz6ke-forr6s
vtilgye t6rs6g6ben(Sz6ke-fon6svdlgye kutatdsiprogram)
Horv6th Ferenc, Aszal6s R6ka 6s R6dei Tam6s
Vdcrdt6t
MTA Okol6giai
€sBotanikai
Kutat6int€zele,
A vizsg6latok c€lja a teri.iletvegetiici6szerkezetiiillapotainak megismerdsea domborzat fiiggvdny6ben, az6rt, hogy ezek az eredm6nyeka kutati4siprogram vizhdtartdsi
modellez6s6hez/szimul6ci6j6hozsziiks6gesparam€ter-becsl6sekszrimriraaz irodalmi
adatokniil pontosabbinform6ci6kat nyijtsanak.
A feladat megoldds6hoz,a tertilet digit6lis terepmodellj6nekelemz6se utrin kiv6j6l
lasztottuk azokat a mintav€teli helyeket (ktizel 80 MVH), amelyek itsszessege
reprezent6ltaa teriilet domborzatiit. A kivdlaszt6sszempontjaels6sorbana domborzati
jellegkombinr4ci6inak val6 megfelel6s, m6sodsorbanpedig a MVH-n tal6lhat6 erd6rillom6ny dllapota volt. Igyekeztiink olyan helyeket kiviilasztani, ahol az erddszetibeavatkoz6sok hatasa kism6rt€kfrnek mutatkozott. Hangsdlyozzuk tehdt, hogy a kiv5lasztiis
szempontja nem ctinol6giai volt.
Magassi4g,lejt6sziig, kitetts€g szerint az alribbi kateg6ririkathaszni4ltam:251-300
m (30, a MVH-ek sz6ma),401-450m (29), 551-600 m (18);
0-10' (r9), rr-20' (29),2't-3o" (29):
E ( 1 6 ) ,E K ( 1 5 ) ,K ( 3 ) ,D K ( 7 ) , D ( 1 0 ) .D N y ( 9 ) . N y ( l I ) . E N y ( 6 ) .
igy a lehets6geskombin6ci6k (72 eset) nagy rdsze 1-2 MVH-el lett k€pviselve.
1992-93 folyamr4n,a kijeliilt MVH-eken, tiibb alkalommal becsiiltiik a veget^ci6
boritesi 6s magass6gijellemz6it (els6 6s m6sodik lombkorona-, cserje-, gyep-, mohaszint), de talajboritottsdgi mutat6kat is becsiiltiink (az avar, k6 6s csupasztalaj ardnydt).
Tov6bb6, egy 1-5-tis skdlSn becsiiltiik a term6hely kiiltinb<iz6 zavartsdgi jellemz6it.
Kiiltin birdltuk el az aljndv€nyzet ciinol6giai zavarts6g6t,a term6helynek a vadak 6ltal
okozott zavarts6g6t (r6gds, tapos6s, tfr6s), 6s a talajer6zi6 m6rt6k6t. Nem csak az
erd6gazddlkodds,hanem vizsg6lataink szempontjdb6l is kiildniisen kedvez6tlen volt,
hogy 1993-ban- helyenk6nt a kiemelked6, uralkod6 f6k lombkoronrij6t is kdrosit6 - a
lombrdg6 k6rtev6knek gradrici6ja volt.
A vegetdci6szerkezetivizsgdlatokat ctinol6giai felv6telez€sekis kieg6szitik, melyeknek egy r€sze nem csak a MVH-ekre korl6toz6dik, hanem kor6bbi felvdtelek
(Hordnszky1954,Borhidi dsHorv6th 1984)megism6tel6s6re
is irrinyul.A beyezet6ben
emlitett modell param6tereinekbecsl6s6heze vizsgdlatok eredm6nyeit is fel kiv6njuk
haszn6lni.
*A
kutatds az OTKA lroda tiimogatdsi{valfolyik ("T6rsul6sszintfriikol6giai modellek fejlesztdse", OTKA V3. 960)
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Talajtani vizsgiilatok eredm6nyeia Sz6ke-forr6svctlqye
t6rs6g6ben(Sz6ke-forr6svdlgye kutat6siprogram)
Horvi4th Ferenlc, Szab6J6zsef, T6th Tibor2 6s Rajkai Kr{lmdnz
tMTA0tot6eiaiesgotanikai
vicrdt6t
Kutat6intdzete,
2Mt,Atul"loni d. Ag,ok€miai
Budapest
Kutat6intdzete,
A vizsg6latok cdlja a 25 km2-esteriilet talajainak alaposmegismer6sea domborzat
fiiggvdny6ben, az'rt, hogy ezek a vizsgdlatok a kutatdsi program vizhdztartdsi modellezdslhez/szimul6ci6jdhozsziiks€gesparamiter-becsl6seksz6m6raaz irodalmi adatokni4l pontosabb inform6ci6kat nyfjtsanak. A feladat megold6sriboz,a teriilet digitelis
terepmodellj6nekelemzdseutdn kivdlasztottuk azokat a mintav6teli helyeket (ktizel 80
MVH), amelyek iisszess6gej6l reprezent6ljaa teriilet domborzat6t ds talajtipusait.
Magassdg,lejt6sziig, kitettsdg szerint az aldbbi kateg6ridkat haszndltuk:
251-300 rn (30, a MVH-ek szdma),401-450m (29), 551-600 rn (18);
0-10" (19), 11-20' (29),21-30" (29);
E(r6), EK(15), K(3), DK(?), D(l0), DNy(9), Ny(11), ENy(6).
igy a lehets6geskombindci6k (72 eset) nagy ftsze Il MVH-el, az el6fordul6 5
talajtipus pedig tdbb ismdtl6sbenlett k6pviselve.
1992-93 folyam6n a kijelcilt MVH kdziil 29 esetbentalajszelv6nyt t6rtunk fel 6s
vdgeztiink,mig
15 szelv6nybenalapvizsgdlatokat
irtunk le; 14 szelv€nyben16szletes,
a tdbbi esetben (48 MVH) ftirt mint6k alapjdn tttrtdnt a talaj tipusr4nak6s szintjeinek
azonositdsa6s jellemz6se. A r€szletes vizsg6latok a talaj vizhe^art{si jellemz6inek
megismer6sdreirAnyultak (pF gtirbe meghatdrozdsa,r6szletesmechanikai osszet€tel,
vlztelitett talaj vizelvezet6-k€pess€g6nekrneghat6roz6sa).
A leggyakrabban el6fordul6 talajtipusok az agyagbemos6ddsosbarna erd6talaj
(ABET),a fekete nyiroktalaj, a Ramann-f€le barna erd6talaj. Ritkdbban el6fordul6, de
az6rt rendszeresenmegjelen6 tipusok m6g a lejt6hordaldktalaj 6s a kiives-sziklds
v6'ztalaiVr{rakozr4sainknakmegfelel6en, azt tapasztaltuk,hogy a tszf.-i magassdgndvekedds6vel az ABET 6s lejt6hordal6ktalaj el6fordulisi gyakoris6gacsiikken, mig a fekete
nyirok talaj6 niivekszik, ezzel pdrhuzamosana magasabb tdrs6gek talajai 6ltal6ban
sek6lyebbek,mig az als6bb t€rszinekenm6lyebbek. A meredekebblejt6k<inn<ivekszik
a nyirok 6s ktives-szikt6s v6ztalaj el6fordul6si arrinya.A kdzel azonos alapk6zet miatt
a talajok agyagtartalma 6s ebb6l levezethet6 viztartd k€pessdge nem mutat nagy
variabilitdst. A talajok vizgazddlkoddsiparamdtereita talaj mdlys6ge,r6tegezetts6ge€s
k6zettartalma er6sebbenhat6rozzameg, mint genetikai tfpusa. A felt6rt talajok magas
k6tartalma a vizhdztartds szempontjdb6ljelent6s ktiliinbs6geket okoz, melynek figyelembevdteldre konekci6s sz6mftdsokatalkalmaztunk.
*
A kutat6s az OTKA Iroda tdmogattudyal folyik "Tdrsul6s szintfr modellek
fejleszt€se", OTKA V3. 960).
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A planktonikus mikroorganizmusok foszfor felv6tele a
Balatonban- egy fj modell alkalmazhat6s6ga
Istv6novics Vera ds Herodek S6ndor
Tihany
Kutat6intdzete'
Limnol6eiai
MTA Balatoni
A m€rs€kelt iivi tavakban iiltaldban aP az a t{Panyag, amely az algAk termeles€t
korlltozza. A megniivekedett P terhel6s hatds6rantivekszik az els6dlegestermel6s. A
fitoplankton faji tisszetdtelenagy mdrt6kben fiigg a korldtoz6 tdpanyag(ok)drt foly6
versengdst6l.Ezdrt az ut6bbi 30 €v limnoldgiai kutat6saibankiemelt helyet kapott a
planktonikus mikoorganizmusok P felvdtel6nek vizsgdlata.
rzP-velszokdsvizsgdlni,de az 6rtelmez6skett6snehdzsegA P felvdtelsebess6g6t
be iitktizik. (i) A m6dszerrel a brutt6 sebess€gi6lland6t m€rj0k, amely a felvett P
szivr{rgdsamiatt nagyobb a nett6 6rtdkndl. (ii) A sebess6gkiszdmiti4sdhozismerniink
kell a vizbeli P koncentrdci6t, a k6miai m6dszerek viszont ak6r nagysr4grenddela
val6dit meshalad6 drt€ket adnak.
32P
vezetett.Ezek
ellentmonddsokhoz
ielv6telikinetikaelmdletitisztdzatlansdga
A
felv6tel 6s a
a
nett6
szednt
vdlem6nyiink
kiiztl csupdn azt a k€tt6t emeljiik ki, amely
minket,
arra
indltott
amely
fakadt,
€s
sziv6rg6s koztitti kiilt nbs6g elhanyagol6s6b6l
pr6b6lalaPjdn
modelje
P-felvdteli
megalapozottsdgri
hogy a Falkner 6s mtsai. elmdleti
juk az ellentmonddsokatfeloldani.
(1) A P felv6tel koncentr6ci6-f0gg6s6nekleirds6ra hasznrilt Michaelis-Menten
modellt6l a viz eredeti P koncentr6ci6ja kdzel6ben m6rt sebess€gekszisztematikusan
eltdrnek. Ezt az egyiitt 616 fajok elt6r6 fdltelft6si dlland6inak szokiis tulajdonitani.
Matematikai elemz6sek szerint azonban legal6bb ezerszeresfdltelit6sbeli ktiliinbs6get
kell feltdtelezniink, amit tiszta tenydszetekbenv6gzett vizs96latok nem tdmasztanak
al6. R6ad6sulekkora kiildnbsdgek mellett vegk6pp drthetetlenn6v6lik a fajok kompetit(v egytitt6l6s6nekmik6ntje.
(2) Minden P-hi6nyos t6ban megfigyelhet6, hogy a bakteri6lis mdretfr szervezetek
'P-t vesznek fel aP hozziadds ndlknl inkub6lt
biomassz6jukhoz kepest sokkal tdbb
vizb6l, mint a nagyobb m6ret0 algr4k.Az ebb6l levont kiiYetkeztetdsszerint a viz eredeti
P koncentrdci6ja mellett csak a bakt6riumok kdpesek felvenni az ortofoszf6tot, ntivekeddsiiket igy az algdk eltal leadott szerves sz6n korl{tozza. Az algdk P hi6nyban
vannak
szenvednek,6s a bakt6riumok 6ltal leadott szervesP-vegyiiletek hasznosit6sifua
r6szben
nem'
Yagy
csak
vizsgdlatok
tovdbbi
kiivetkeztet6st
a
utalva. J6llehet ezt a
tdmasztottdk ald, mag6t a mint6zatot nem sikeri.iltm6s m6don 6rtelmeznl.
Az fj modell segits€gdvel sikeriilt kiilitn kisz6molnunk a- nett6 P felvdtel 6s
32P f"lu6t"l6t u gyott
sziv6rgds sebessdg6t.A kisebb szervezetek ardnytalanul nugy
sziv6rg6ssalmagyat6zzttk. 1992 tavasz6na Si6foki-medence planktonikus mikroorganizmusai er6sen P hirinyosak voltak, a viz P koncenrAci6ja csupi4nn€h6ny nanomol
volt. Kimutattuk, hogy a Balatonban a felkeveredett tileddk P deszorpci6ja,6ltaldban a
P koncentrdci6 kis mdrt€kfi fluktu6ci6ja, a nagyobb algdk P felv€tel6nek sziiksdges6s
feltdtele.
e169sdges
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A diverzitdsiindexek,mint tdbbv6ltoz6sstatisztikai

m6r6sz6mok6rz6keny
s€givizsg1latdr6l
Izsdk Jrinos
BDTFAllattaniTaDszdk,
Szombathely
A diverzitrisi indexek tekinthet6k a koncentr6ltsdginverz mdr6szdmaik€ntis. Elvi
szempontb6l ez nyilviinval6. A gyakorlat oldaliir6l vizsgiilva a kdrd6st, szerencsds
kiiriilm6ny, hogy az egyedeknek a min6s6gi kateg6ririk kiir6ben val6 nagyfokri koncentrdlts6gaesetdna diverzit6si indexek 6ppen a vezet6 gyakoris6gok megv6ltoz6s6ra
nagyon €rzdkenyek. Ha tehdt nagy a koncentr6ltsiig,akkor annak a diverzit6si indexek
(pontosabbanezek monoton csdkken6 fiiggv6nyei) adekvet m6r6sz6mai.A diverzit6si
vizsgdlatok gyors elterjed6seegy6bk6nt6rdemtelentil hdtt6rbeszoritotta a koncentriilts6g (aggregrici6) dkol6giai vizsgiilati{t. Pedig gyakori, hogy a kis kateg6riaszrim 6s
nagyfokf koncentr6lts69miatt a diverzitds helyett a koncentftiltsdgkdrd6s6thelyesebb
el6t6rbehelyezni.
Mindezen meggondol6sokamellett sz6lnak, hogy a diverziti4siindexek 6rzdkenys6gi tulajdons6gait 16szletesvizsgdlatnak vesstik ald. Az el6ad6ssoriin a Hurlbert-f6le
s(m) diverzit6si index 6rz6kenys6gi grafikonjrinak tulajdonsdgaival foglalkozunk. A
grafikon l6nyege: x - y koordin6tarendszerx tengely6n niivekeddleg iibr6zoljuk az n1
(k = 1, ..., s) konk6t gyakoris6gokat€s az nr helyeken ordin6takdntfelmdrjiik a
megfelel6 drzekenys€giert6ket. Az 6rz6kenys6gigrafikon krivetkez6 tulajdons6gaival
foglalkozunk: 1) ns-sel ill. nst-Byel jeltilve a k€t legnagyobb frekvencidt, az ezek
megvdltoz6s&a vonatkoz6 6rz6kenys6gekh6nyadosaaz rn index-param6terntiveldsdvel ns/ns-r-hezktizelit. (Tudvalev6, hogy m niivel6sea kis frekvenci6kra val6 6rz6kenys€get nitveli.) 2) A grafikonnak az x tengellyel val6 metszdspontjam ndvel6s6velbalra,
azaz a kis frekvenciiik fel€ tol6dik el. Tehdt az 'rz'kenys€g niivel6sekor a "semleges
frekvencia" egyre kisebb lesz. 3) A grafikon loki4lis maximumhelye - mely a "pozitiv
6rz6kenys6gi" frekvencir4ktartomiiny66a esik - m n<ivel6sekorszint6n a kisebb frekvencirik ir6ny6ba tol6dik el.
Fenti tulajdonsegok ismeret6ben tudatosan megvdlaszthat6 az s(m) indexcsal6d
azon indexe, mely adott gyakoris6gi struktira mellett a legalkalmasabba diverzitdsi,
illetve koncentrAltsdgivizsg6latoka.
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Europhysiologicalpropertiesof severalgrassspecres
common to the Hungarian and Syrian floras by
Alae Ahmed Jabbour and Edit Kov6cs-Ldng
andBotany
of Hung.Acad.Sci.
of Ecology
Dept.of PlantTaxonomy
andErology,ELTEandInstitute
There are several species common in the floras of Hungary and Syria. These are
mainly drought tolerant or avoider componentsof sand vegetation in Hungary or weed
specres.
The photosynthetic activity and water relations of Eromus tectorum, Poa bulbosq
andTragus racemosrJ - representingdifferent types of adaptation- were studied during
their vegetation period in a sand grassland(Festucetumvaginataedanubiale) in Bugac.
Both Bromus tectorum - z w\nter-spring annual - and Poa bulbosa - a percnnial
hemicryptophytewith a latent period in summer - show maxirnal photosynthetic
acitivity in April and early May, having a light-controlled daily course. The maximum
rate of photosynthesisis much higher in Bromus tectorum than in Poa bulbosq.
Simiarly, the intensityof transpirationis three times higher in Bromus and keeps
rising during its phenologicaldevelopment.The leaf water deficit follows the changes
in the intensity of transpiration.
The C4 type summer annual Tragus racemosus is present in the grassland from
July to September, during the period of severe water limitation. Its photosynthetic
activity and transpiration rates are highest in the first period of its development before
flowering, exceeding the values shownby Poa bulbosa.
In all of the three speciesthe WUE markedly decreasesby the time, when plants
reachthe maturestatusafter flowerins.
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Szerkezetvizsg6latok
agrobiot6pokban616atka
popullci6kollektivumokon
JenserGiiborl 6s Szab6n6KomlovszkyIldik62
IMTANitv6nvv6delmi
Kutat6int€zete

2DATE

Mez6gazdasdgiVrz ds Krlrnyezetgazdilkodlsi Kar. Szrrvls

Vitatott k6rd6s,hogy a term6szetk<izelibiot6pokban a fajgazdagsdg6s a biociin6zis
stabilit6sa kiizittt milyen m6rt6k( dsszefiigg6svan. Az agrobiot6pokban, ahol a termesztettniiv6nyekkeltrofikus kapcsolatbanldv6 fajok szrimaviszonylagalacsony,a
diverzit6s nciveked6s6nekstabilizdld hatdsaegydrtelmfinek ldtszik.
Kiiliinbdz6 jellegfr almaiiltetvdnyekben, nemzeti parkokban, bioszf6ra rezervdtumokban 6s botanikus kertekben ttibb 6ven keresztiil vegzettfelvetebzeseink adatainak
tanfsdga szerint az agro-dkosziszt6m6kbana fajok kisebb egyedszdmiib6lad6d6an a
fitof6g ds zoof6g fajok ardnyiinak hat6sahatdrozottabbannyilviinul meg, mint a termdszetkdzelidkoszisztdm6kban.
Ennekkihatiisaitndvelhetiaz is, hogy egyesfitofrigfajok
popul4ci6dinamik6jdta termesztettndv6ny iillapota (pl. a levelek magasabbnitrog6ntartalma)pozitivan befoly6solja. Az agrobiot6pokban,a fitofdg fajok popul6ci6inak
egyedszdma,az antropog6nhatdsokt6lfiigg6en, esetenk6nta veget6ci6speri6dus
hosszabb,nividebb id6szak6banminim;ilis. Kiil6ndsen ilyenkor lehet jelent6segea
zoofdgok sziim6ra alternativ tepl6ldkforrdsk€ntszolgdl6 fajok popul6ci6i jelenl€t6nek.
Megfigyelti.ink olyan eseteket,amikor az alternativ tiipliildkforrrdsa zoofdg populrici6k
fennmaradiisdt huzamosabb id6n keresztiil (3 €v) biztositotta, ugyanakkor a fitofiig
populr4ci6kegyedsirisdge a kitikus szint al6 siillyedt ds tart6sanalacsonyszinten
maradt. Viszont alternativ t6plel6kforrds (pl. Tideidae populici6k) hiiinyiiban a zoof6g
populdci6k egyedszdmaolyan m6rt6kbencsrikken,hogy azok a krivetkez6kbena
fitofrigok populdci6dinamikrijrit nem vagy csak jelent6s id6eltol6d6ssalkdpesek korliitozni, azok egyedsz6m6nakk6ros m6rv6 emelked€s€tnem akadiilyozhatjrikmeg.
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A gabonatermeszteskemotechnikdj6nakagrodkol6giai
aspektusai
Jol6nkai Mrirton, Birkiis Mi4rta, SzentpdteryZsolt €s Szalai Tam6s
MTA,Gdditll6iAgrrrtudomdnyi
Egyetem
Napjainkban a vil6g mez6gazdasdgitermel6se k6t t6nyez6nek kell megfeleljen;
egyik az 6lelmiszerig€nyek kiel69it6se, a m6sik, hogy ennek kiirnyezetkimdl6 m6don
tegyen eleget.Ez ut6bbi majd mindegyik niiv6nytermeszt6simegkiizelit6sben6ltal6ban
a kemotechnika redukci6jdt, esetlen kiz6rr4s6tjelenti.
A Magyar Tudomdnyos Akad6mia Mez6gazdas6giKutat6intdzet€ben,Martonvds6ron hdt 6v kisparcellds ndvenytermesztdsi kisdrleti adatait dolgoztuk fel a n€gy
legnagyobb kemotechnikai teriilet; a m(rtr6gy626s,a gyomirtds, a fungicid 6s az insecticid hasznr4lathat6sainakelemz6s6re.
Termds tekintet6ben a leger6sebb hatiist a mfrtrdgy6zdsvAltotta ki. A herbicidek
jelent6s term6sbefoly6sol6t€nyez6nek bizonyultak, ugyanakkor helytelen alkalmazr{suk kiil6nfdle k6rt6telt eredm6nyezett.A fungicidek 6s insecticidek hatdsanagym€rtdkben az adott epid6midk, illetve grad6ci6k fiiggv€nye volt.
Vizsgdlataink sorrin6rt6keltiik a gabonatermeszt6slebet6s6geita n6gy agrok6miai
t6nyez6 alapjin. Az el6adiis iisszegzi az egyestdnyez6k agrocikol69iaivonzatait is.
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Makrozoobenton 6l6l6nyegyiitteseka Hortob6gyi Nemzeti
Park viztereiben
JuhiiszP6terl,CsrinyiBdla26s LakatosGyulal
rKLTEokol,isiaiTansz6k.
Debrecen
2Vrzgazdalkoddsi
T u d o m d n y o sK u l a l o R l . B u d a p e n

A HNP teriileten az ut6bbi 6vekben r6szletes<ikoldgiai rillapotfelmdr€skezd6dittt,
amely kiterjedt a Nemzeti Park kiil<jnbdz6 vizteruleteire is. Faunisztikai feltdr6 munk6nkat a nyolcvanas6vek kiizepdnkezdtiik,s c6lunk a vizterekneka vizi makroszk6pikus gerinctelen egytittes(makrozoobenton)6sszetdtelealapjdn tiirtdn6 tipizi4ldsavolt.
Az elmflt n6hiiny 6v adatai sziimosrendszertanicsoport ritka 6s v€dend6taxonjait
tafialmazzdk. A Tisza vizrendszereb6lgyfrjtittt 27 pi6cafaj kiiziil peldeul kimondottan
a HNP viztereiben15 fajt sikeriiltkimutatnunk,s ugyaninnenl2 Odonatafaj Lirvr4jais
el6keriilt. A vizicsiga- 6s kagyl6fajok elterjed6s6rendzve is szdmosij adatot gytjtdttiink dssze,amelyekmind a Tiszrivalval6 k6zvetlenkapcsolatjelent6s6g6reutalnak.
A makozoobenton egytittes feltiirt koegzisztencii4lisszerkezetei alapjrin a HNP
vizeny6s teriileteinek fenntartdsa,rekonstrukci6ja megtervezhet6.A vizi gerinctelenek
figyelembe v6tele a tedilet kezel€sdnekalapk6rd6sdt,a mindenkori vizkormdnyz6st is
meghat'tozza.
Az egyes taxonok hazai elterjedds6telemezvekitfrnik, hogy a Tisza 6s a Duna
makoszk6pikus gerinctelen fauniija sziimos saji4tos,a mdsik foly6 magyarorszdgi
vizgyttjt6j1b6l hi6ny26 taxonnal rendelkezik. Ismertek olyan fajok is, amelyek ugyan
ldtez6populiici6ikvanmindk6t vizrendszerben
el6fordulnak,de csupiinszigetszer0en
jellegzetessdgek
6llatfttldrajzi
nak. A folyamatosan b6viil6 adatbrizisunkalapjdn ezen
okait is vizsgriljuk.
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A maradv6nykem6nyfaligeterd6kjelent6segea biol6giai
sokf6les6efenntart6s6ban
EK-Tiszrintrilon
Juhiisz Lajos
Debrecen
DATEAllattani€svadbiol6siai
Tanszdk.
Magyarorszi4gteriiletdnek alig l8o/o-6tboritja erd6, mely erd6teriilet ddnt6en a
Kiizdphegys6gekre 6s a Dunrintfl teriiletdre koncentriil6dik. Az Alfiild erd6siiltsege
j6val az orszrigos iitlag alatti s e mellett kiildntisen kedvez6tlen az alfiildi erd6k
telepitettkultirerd6k 6s a
szerkezete,tipusok szednti megoszl6sa.A mesters€gesen
bolygatott szdrmazdkerd6kegyiittes arinya (827o) j6val meghaladja a term€szetkiizeli
erd66llomdnyok6t( I 8%).
Az egykori klimazon6liserd6k eltfin6se,a "kultirerd6k" kialakitrisa,trijidegen
fafajok betelepit6seaz eredei fl6ra ds fauna elszeg6nyed6sdt,
a niiv6ny es dllattdrsuldsok
struktfr6jdnak megviiltozris6teredm6nyeztdk.Ennek a folyamatnak szomori kdvetkezm6nye az Alfdldiin, kiildntisen az Eszak-Alfijld 6s a Nyirsdg tertilet6n az 6si trilgy-k6ris-szil ligeterd6k (Fraxino pannonicae-Ulmetum)elt0n6se.Napjainkban a tiszai
Alf<ildtin, fgy EK-Tiszrintrllon is (Hajdrisdgi Erd6spusztdkon6s az eg€sz Nyirs6gben)
a kem6nyfa ligeterd6k foltjai kisebb-nagyobbrisszefiigg6,rdszben<in6l16(Nagycsere,
Hal6p) vagy mr{s,klimazondlis ti4rsul6sokkiizd 6kel6ddtt iillomrinyokban (Guthi vagy
F6nyi erd6)maradtakfiinn. Ezen erd6k616vildgrinak
biol69iai,termdszetv€delmi
kutat6sai rendk(viil fontosak,hiszena potenci6lisdllapotokraeml6keztet6616vil69utols6
mentsvdrai.
1986 6ta programszerfr kutat6sok form6jriban vizsgriljuk a kem6nyfa ligeterd6k
biol6giai sokfdles6gdt,kiemelten a maddrtdrsuliisok szerkezeteLdinamikrijdt €s a niivenyzettel kimutathat6 kapcsolatait. Az eredrn6nyekalapj5n bizonyithat6, hogy mind
a niiv6nyzet,mind a maddrvildglegmagasabb
diverzitdsrlti4rsuldsai
a kem6nyfaligeterd6kben - kiildndsen koros i{llomi{nyaikban - alakultak ki. Ttibb faj a fl6ra 6s
faunafejl6d6skorai szakaszdnak616 maradv6nya,alfiildi viszonylatbanszokatlan,
f6kdppen kiiz6phegys6gi vagy magasabbr6gi6kra jellemz6 tipusri, s ezek termdszetes
fajutdnp6tl6s6t csak ezen 6l6helyek biztositjdk, igy bioldgiai 6s term6szetvddelmi
szempontb6lis kiemeltjelent6s6gfr
ek.
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Kapcsolat a lev€l v iz{llapota 6s fotoszint6zisekdzdtt
n6h6ny homokpusztagyepixerofitonn6l
KalaposTibor
Tanszdk,
Budapest
ELTENdv6nyrendszertani
6sOkol6giai
A nydri vizhidny a n<ivdnyim0kiid6st korl6toz6 legf6bb tdnyez6 az 6vel6 homokpusztagyepben(Festucetum vaginatae danubiale). A fiziol6giai aktivitiis meg6rzds6nek ki.iltjnbtiz6 m6djai figyelhet6k meg a t6rsulesxerofitonjain6l.
Magas pillanatnyi asszimiLici6s intenzitiis 6s az 6letmfrkdd6sektart6s fenntartdsa
a kedvez6tlen id6szak alatt k6t egym6ssalellent€tes kdvetelmdny a level sz{m{ra, az
egyik csak a m6sik rovdsdranrivelhet6.Igy az arid peri6dusalatt is aktiv homokpusztagyepi 6vel6k - f6leg a szklerofill ffrnemfrek(pl. Festucq vqginqta) - fotoszintetikus
kapacitdsarendszerintalacsony(Pn< 20 pmol COz m-'s''), vagyismagastalajnedvessegtartalomni4lis csak mdrsdkeltteljesitm6nyt mutatnak. Ezekn6l a n<iv6nyekn6la lev6l
jelent6s 16sz6tfotoszintetikusan inaktiv struktfra (pl. szklerenchima) tdlti ki. Kivdtelt
kdpeznek a m6ly gyiikdrzeti.ikkelnydron isjelent6s vizk6 szlethezhozzAfe6 evel6k (pl.
Alkanna tinctoria), melyek intenziv gdzcser6jfek. Kiiliinleges adaptiilts6gi forma a
homokpusztagyepben a C4-es niiv6nyek6 (pl. Tragus racemosus), melyek a forr6
ny6ron mutatnak a C3-^asokndlakrir k6tszer magasabbfotoszintetikus teljesitm6nyt (Pn
= 30-40 ttmol COz m-' s-').
Az asszimiliici6 fenntartdsaaz arid id6szak alatt l6nyeg€benkdt mechanizmusriddn
lehets6ges:1) a lev6l viszonylag magas viztartalmiinakmeg6rzdsdvelvagy 2) az
anyagcserem0kdd€sekjelent6ssziiveti vizhiiiny toleranciiij6val. A vizsgiilt homokpusztagyepi 6vel6 xerofitonokra f61eg 1) jellemz6 (legttibbj iikn6l a lev6l vizhi6nya (WSD)
ritkdn haladja meg a 207o-ot). Ezt akiir m6rs6kelt vizforgalomukkal (pl. F. vaginata)
vagy hatdkony vizfelv6teliikkel (pl. A. tinctoria) 6rik el. Ugyanakkor Potentilla arenariqn|l a laza pilrologtatds-szabdlyoz6sa lev6l feltfin6en j6 vizhdny-toleranci6jdval
p6rosul;40% WSD mellett is fotoszintetikuskapacit6s6nak
l/3-dval kdpesmfrk<idni.
A cs0kken6 talajnedvessdggela lev6l fotoszintdziseegyre kev6sb6ktiveti a f6nyintenzit6s napi v6ltoz{s6t, P1 napi maximuma is csiikken. Ez a tendencia legink6bb a
sekdlygyrik6rzelfifajokneilfeltin6.
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Adatok a hazai zon6lis erd6k rizoszf€,r{iShoz
Kdr6sz Imre3, L€gn4dyGydrgy2, Varga Jrinosl, Vargha B6laa
Eger
KdrolyTan6rk6pz6
F6iskola,
AllattaniTanszdk,
-rEszterhdzy
'Eszterhdzy
Tanszdk,
Eger
F6iskola.
Nijvdnytani
-'Eszterhdzy KdrolyTandrk6pz6
KarolyTandrk€pz6
Kijmyezettudomdnyi
Tanszdk,
Eger
F6iskola,
aorszdgos
Kdzeg6szsdgiigyi
Int€zet,
Labor,Budapest
okotoxikol6giai
Az OTKA tdmogatds6val1990-t6l vizsgriljuk Eszak-Magyarorszdg
kiiliinb<iz6
alapk6zet6 tdrsdg'ben a zoni4liserd6t6rsul6sokgyiik6rz6n6jdt. A vizsgrilt t6rsuldsok 6s
i{llomi4nyok:
- Ac eri tataric o- Querc etum (Kerecsend)
Quercetum p etraeae-cerriJ (Sikf6kit, Bdtor)
- Melitti-Fqgetum (Btikk hg.-Tam6skft, Mdtra-hegys6g,Galyatet6, tdrs6ge).
A vizsgdlatokkiterjedteka gydkerzetfiziogn6miaiszerkezet€re,
a talajok16szletes
ds a rhizoszfdradl616nyeinek
elemzdsdre.
A gydkdrzetfelti4riisafokozatoskidsdssal,vizsugiir kimosdssal,(tiirsuldsonk6nt
2-2 egyed) a fiziogn6miai szerkezetrdgzit6se f6nykdpez6ssel6s rizogrammok (vertik6lis 6s horizontdlis) rajzol6si{val tdrtdnt. Az r/s hdnyadosmeghatdrozdsdhoznyerstiimeg 6s tdrfogat m6rdseketvdgeztiink.
A rizoszf6ra 616l6nyeinekelemzds€reaz dltaldnosanelterjedt mikrobiol6giai
(MPN) m6dszerthaszniiltuk.Trijdkozod6jelleggel elemeztiikaz aerob bakt6riumok
mennyis6gdt,vizsgi4ltuka gombaszdmot,
sugdrgombdk,
algdk6s egysejtfreket
fogyaszt6 bakt€riumokat, ill. flotdcids m6dszerrel feltiirva a fondlf6rgek megoszliisdt a talaj
kiiltinbiiz6 m6lysdgeiben.
A talaj kdmiai elemzds6hez
a talajmintdkatl0 cm-enkentin. bolygatotttalajminta
formr{jriban vettiik. Ezekb6l vizsgdltuk a pH 6rt6ket, Arany-fdle kittdttsdgi szdmot, a
talaj szemcsenagysdget,
dsszesN 6s szervesanyagtartalmi{t,a hidrolitos aciditdsdt,
felvehet6foszfor, k6lium 6s az iisszeskarbonrittartalmdt
(szdnsavas
m6sz).A szerves
anyag tartalmatTyurin m6dszerdvela foszfor ill. krilium mennyis6g6tlaktdtosmddszerrela hidrolitosaciditdsmeghatiiroz6sdt
a szabvdnyszerintvdgeztiik.
Jelen munkdnkban Aceri tatarico Quercetum (Kerecsend) es Melittio-Fagetum
(Biikk: Tamr4skft)t6rsuliisokvizsgiilatieredmdnyeitmutatjukbe.
A kiilttnb<tz6term6helyen dl6 erd66llomr4nyokgycik6rz6nrijritjelent6s mdrtdlben
m6dosida a talajvastagsdg,az alapk6zet,valamint a talaj fizikai 6s kdmiai tulajdons6gai. A biikkf6l6kn6l a gyiikdrzet elterjeddseds a talajvastagsdgkdztitt forditott ardny
mutatkozik,leggyakoribba korong alakri megjelen6s.Az egyedekgydk6rzetet6rben
riltalribanelktiltiniil, a 70-90 6ves i{llomdnyokbanldnyegesgyrikdrkompetici6nem
6rvdnyesiil.
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Monitorins 6nekesmadarakkal
KarczaZsolt dsCstirg6Tibor
.

ELTE Allatszervezettani Tanszdk. BudaDest

Az ut6bbi dvtizedek rohamos k<irnyezetromlSsa
m6r nem csak a tdpldldkldnc
csrics6nlev6, legdrzdkenyebbragadoz6madarakat,de a meg gyakorinakmondhat6
6nekeseketis el€ne- Nyugat-Eur6pdbanegyedszdmukrohamosancsdkken, n6hriny faj
6llomr4nyaaz utdbbi 3O dvben 7O-8OVo-kal csiikkent.
A Kdrp6t-medencei
fdszkel6populici6k tiibbsdgenincskapcsolatban
a nyugat-eur6paiakkal6s az iitvonul6 popul6ci6kmiishonnansz6rmaznak,
ezdrt az ott tett megdllapiti4soknem vehet6k iit fenntartrisokn6lkiil.
Vizsg6latainkatk6t eltdr6 €l6helyenvdgeztijk.Az 6csai adatsor10 dves,67 €nekesmaddrfajhoztartoz6 33 ezer adatb6l 6ll, a fendkpusztaipedig 6 dves,59 dnekesmaddrfa147ezer egyed6ttadalmazza.Mindk6t adatsor6venteazonosid6intervallumban
6s az egym6stkdvet66vekbenazonoshdl6feliilettelfogott madarakb6llett dsszeiillitva.
Ocs6n a nr4di 6nekesmadiir fajok egyedsziima, az tisszbefogiishoz viszonyitott
r6szesed6serohamosancscikken,az erdei fajok egy rdsz66nrivekszik. Sok faj nem mutat
tendenci6zusvdltozdst.Az 6venteszrimoltdiverzitds6s kiegyenlitetts6g6rt6keknem
tdrnekel szdmottev6en,
de a hason16sdgi
6rt6kekcsrikkennek.
A fen6kpusztaiadatsor nem mutat tendenci6zusvdltoziistsemmilyen dltalunk
vizsgi4lt vonatkozrisban.Diverzitiisi 6s kiegyenl(tetts6gi6rtdkeik 6vr6l €vre hasonl6ak,
az 6csaihozk6pestalacsonyabbszinten.
A kdt dl6hely kiiziil az ut6bbi stabilnaktekinthet6nddas,mig az 6csaiegy degraddl6d6 l6pszeg6ly mozaikos vegetiici6ja, amely gyors temp6ban vdltozik, erd6sijl. E
helyi hat6s kdvetkezm6nye lehet a nddi 6nekesfajok ari4nyi4nak
cstikken6seds az erdei
fajok ardnydnak niiveked6se, nem pedig egy nagyobb l6ptdkfi 6llomdnyvriltoz6sjele.
Erre utal az is, hogy a fen€kpusztai nddasbanvi{ltozatlan feltetelek mellett e fajok
ar6nya nem v6ltozik. igy a hazai monitoring szempontj6b6l ezt tekinthetjtik 6rv6nyesebbnek.

E2

IlI. Magyar Okol6gus Kongresszus,Szeged,1994

A maek6szlet6s a florisztikai dsszet6tel
nyilt homoki (Br ometum tectorum,
cisszehasonlit6sa
F estucetumvaginatae) gYePekben
Kemdny Gabriella,PenkszaKriroly, Nagy Zoltrin6s Tuba Zoltdn
GATE Nitvenytani 6s Ndv€ny6lettani Tanszdk, Ndvinydlettani Osztdly, Cijditl16

A homokpusztagyep(Festucetumvaginataedanubiale) szukcesszi6jasor6na korai
stddiumokban, ahol a ndvdnyzet jelenttis rdszdt egy6ves, pionir fajok k6pezik, 6s a
borit6s 6rt€ke 20-50Vo-os,a magvakkal ttt 6n6 terjed6s, a csiranitv6nyek alkalmazkoddsi k6pess6ge(mely meghatdrozzaaz tllet6 faj sikeress6g6t)fontos szerepetj6tszhat
tovdbbi stiidiumainakkialakit6sdban.
a dominanciaviszonyok,majd a szukcesszi6
st6diuA vizsg6latcdlja els6sorbanannak feltdrdsa,hogy az egyesszukcesszi6s
mokban az 6j fajok bel6p6se,esetleg kivdl6sa 6s a dominancia viszonyokban bekdvetkez6 vdltozdsok mennyiben hozhat6k dsszefiigg€sbea talajban l€v6 magk€szlettel, a
csiraniiv6nyeknek az abiotikus i ll. biotikus kiirnyezetiikhdz val6 alkalmazkodrisrival.A
csirantiv€nyek pusztuldsaels6sorbana kisz6raddssal6s - homokpusztdkon- az eltemet6d6ssel magyardzhat6.A gyors gytik6rfejl6dds, a gyors hypocotil niivekedds (mely
ut6bbi bizonyosv6delmetjelentaz eltemet6d6ssel
szemben)ndveli az illet6 faj tdl6l6si
es6lyeit.
A kiil<tnbitz6szukcesszi6sst6diumokb6l gyfjtittt talajmint6k magk6szletdnekcsikikiisztibdltiik), lehet6s69
r6ztatdsasor6n (ahol az abiotikus 6s biotikus stresszhat6sokat
nyilott a potencidlisan csirr4z6srak6pes fajok meghatdrozdsdra.Ugyanakkor, ezzel
p6rhuzamosan,6lland6 kvadrdtok segitsdgdvelnyomonkdvettiik a megjelen6 csiran<iv6nyeket.
Vizsg6latainkat egyeves (Bronetum tectorum) 6s €vel6 pdzsitfiivekb6l dll6 (Festucetum vqqinatqe) gyepekbenvdgeztiik. Eredmdnyeink azt mutatjdk, hogy a faj<isszetdtel a magbankban 6s a fdldfeleni ndv€nyzetbenkcjzel azonos (prezencia-abszencia),
azonban a fajok relativ gyakoris6gads dominancir4jajelent6sen kii16nbiizik.
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Talaj-magk6szletvizsg6latokmintav6teliprobl6mal
Kem6ny Gabriella, Nagy Zoltrin €s Tuba Zolt'n
GATE Ndvdnytani 6s Niiv6ny€lettani Tansz6k, Ndvinydlettani Osztdly, Gtjddll6

A niivdnytftsul6sok vizsgdlata sorrin a megfelel6 mintav6teli elji4rdskivdlasztdsa
6s alkalmazrisaalapfelt€teleaz eredm6nyekmegbizhat6 6s pontos drtdkelesdnek.Mivel
a magvakeloszldsa€s sirisdge a talajbannem egyenletes,csak megfelel6mintav6teli
elj6rds alkalmaz6s6valkapunk pontos kdpet a talaj magkdszlet6r6l.A talaj magkdszlet6nek meghat6rozdsdrair6nyul6 kisdrletek c6lja nemcsak a magbankot alkot6 fajok,
hanem a magvak sdrfisdg€nek,eloszl6s6nakmeg6llapit6sa,a magbank popuL4ci6dinamik6ban 6s regener6ci6banbetitltdtt szerep6nek vizsgdlata. A talaj magk6szletenek
vizsg6lata sor6n a mintam6ret kiv6lasztds6n6ldltal6nosanelfogadott szempont, hogy
jobb sok kismdret0,mint kev€snagym6retfrmintiivaldolgozni.
Vizsgiilatainkat egyEves(Brometum tectorum) 6s 6vel6 piizsitfiivekb6l 6l16 (Festucetum vaginatae) gyepekben v6geztiik. A vizsg6lat cdlkitOz€seaz volt, hogy ktiltinbtiz6 mintavdteli eljdr6sok alkalrnazds6yal(nestedrandom, szabi4lyos)meghat6rozzuk
azt az egyedimintam€retnagysdgot,melyet megfelel6ismdtl6ssz6mban
alkalmazvaa
legmegbizhat6bb k6pet kapjuk a magbank fajiisszetdte1616l,
denzitris6r6l,eloszlds6r6l.
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Faunisztikai,ciko16giaivizsg6latokv6detthalfajainkon
KeresztessvKatalin
GATE. Giiddlld

1988-1994 kdzdtt 274 alkalommal 149 helyen vdgeztiink halfaunisztikai gydjt6st.
Munk6nk sordn egyeni4ramfelektromos kutat6 haldszg6pet6s kiilijnbiiz6 h6l6kat haszn6ltunk (negyszttgleteskeretes, kerit6, ereszt6, kece, dob6h6l6). A haliszati mintavdtelekkel egytitt mdrtiik a viz h6mdrsdklet6t, sebessdg6t,vezet6kdpess€96t,az oldott
oxig6n mennyis€96t6s a pH 6rt€ke(WTW m6szerekkel).
Ertdkelttik a gyfjttttt hal p6ld6nyok legfontosabb param6tereit, megdllapitottuk
korukat (pikkelyminta, otolit alapj6n).
A tanulmi4nyozottv6dett halfajokat gyijt6seink tapasztalataialapjrin az IUCN-kategdri6k felhaszn6liisrivaljellemeztiik.
dletmodellszednt
ves26lyeztetetts6S
Vedett halfaj
opportunlsta
Eudontomyzon danfordi
R,V
opponunrsta
Eudontomyzon moriae
R,V
periodikus-egyensdlyi
Hucho hucho
R,V
egyensflyi
Umbra krameri
E
I
opportunlsta
Phoxinus phoxinus
opportunista-egyensilyi
Leucaspius delineatus
A I b urn o i des b ipunctat us
E
opponunista-periodikus
opportunista-periodikus
Chalcalburnus cqlcoides
R
F
Barbus meridionalis pet.
opportunista-periodikus
oppoltunista
Gobio albipinnatus
I
opportunista
Gobio uranoscopus
R
11
Gobio kessleri
opportunista
Noemacheilus barbatulus
opportunista
I
opportunista
Misgumus fossilis
I,V
opportunista
I
Cobitis taenia
opponumsta
Sabanejewia aurata
RV
Gymnocephalusschraetzer
V
opportunista-periodikus
opponunista-periodikus
Gymnocephalus baloni
R
oppo unista-egyensdlyi
Zingel zingel
R,V
lyi
Zingel streber
oppoltunista-egyensf
R,V
egyensflyi
Neogobiusfluviatilis
I
egyensflyi
Cottus gobio
I
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A nriv6nyzetkoordin6lts6gaa szukcesszi6kezdetil6p6seiben
Kert6szMikl6s' 6sBarthaSdndorIMTA
Talajtani 6s Agrok€miai Kutat6Int6zele, Budapest
'MTA
Okol6giai 6s Botanikai Kutat6 Int6zete,Vicrit6t

A klasszikus cdnoldgia tdrsul6sfogalmaa fajkombin6ci6k tdrbeli 6s id6beli ism6tl6d6sdn alapul. Ez az ismdtl6d6s r4llomdnyokkiiziitt 6s 6llomdnyon beliil egyardnt csak
korldtozottan 6s statisztikusan teljestil, 6s m6rt6ke, ainit intuitive a koordiniiltsiig
fogalmdval fejeziink ki, 6ltaliiban a topogri4fiaiti4vols6gnakis fiiggvdnye. A geostatisztika alkalmas m6dszert kindl a koordiniiltsdg mdres€re.
t6rbeliv6ltoz6kminim6lishibdjti,torzitatlanlinedrisbecsl6sektj16
A geostatisztika
dpitett matematikai elmdlet 6s statisztikai m6dszertan Olyan vdltoz6kkal foglalkozik,
a mintav6teli
amelyek elemei kdziitti vdrhat6hasonl6s6g(konkdtan: eltdrdsn6gyzet)
pontok kdziitti trivolsdgnak6s csak annak a fiiggv6nye.A fiiggvdnyt variogramnak
nevezik, €s param6tereinekbecsl6sea geostatisztikaktizponti probldmrlja.A variogrammal azonosfiiggvdnyt mdr tdbb, mint hfsz 6ve alkalmaznaka ctinol6giriban,de a
tdmogat6 matematikai elm6let hirinyr4bannem terjedt el.
alkalmaztuk,nevezetesena
Jelen munkiinkbana variogram egy 6ltal6nosit6sdt
fajonk6nti variogramokiisszeS6t,amely nem mds, mint az elemi bindris felvetelek
kdzotti euklideszi tiivolsrig n6gyzetdneka fele a mintavdteli egys€gektopol69iai tdvolsdg6nakfiiggvdnydben. Erre a fiiggv6nyre variogram-modellt illesztettiink, ds a modell
param6tereit ciinol6giailag interpretdltuk.
korai szakaszdttanulmdnyoztuk,egy primer ds egy
A niivdnyzetszukcesszi6j6nak
esetet.Azt a hipotdzistvizsg6ltuk,hogy vajon n<jvekszik-ea
szekunderszukcesszi6s
lokdlis texturdkkoordiniiltsiigaa szukcesszi6ban.
A primer szukcesszi6tVisonta kiizel6ben,egy medd6h6ny6nvizsgdltukl, 2, 7 6s
19 6ves dllomdnyokban.Egy-egy rillomrlnyt egy 22 x l5 m-es t6glalaponbeli.il,a
lefektetett5-5 darab,I l0 egym6ssal6rintkez620x
hosszabbikoldallal p6rhuzamosan
20 cm-eselemi kvadrdtb6liil16transzszektmentdnmintavdteleztiik.
(old field) adatsorAmerikdb6lszdrmazik,a CedarCreek
A szekunderszukcesszi6s
Natural History Area, Minnesota,USA teriilet6r6l.Az 1,3, l'l ,41 6s 66 6vesdllom6nyokat 4-4 darab, 400 egymiissal €rintkez6 l0 x 10 cm-es kvadrdt alkotta transzekt
ndv€nya magasabbrendf
alkalmi4val
Mindk6t mintavdtelez6s
ment6nmintav€teleztiik.
fajok el6forduldsait jegyeztiik f el.
A mintdkb6l kisziimitott variogramok alapjdn megfigyelti.ik, hogy a mintrizatkdpz6d6si folyamatot a tdrben struktdrdlatlan varii4ci6-komPonensfokozatos csiikken6se
6s a t6rbeli kiterjed6s fokozatos n<ivekeddsekis6ri. Tehdt elmondhat6, hogy a florulik
(mint elemi, lokdlis texturdk)koordineltsdgafokozatosann6 a szukcesszi6folyamiin,
azaz a krizelebbiflorul6k egyre hasonldbbaklesznek,ds az a t6rintervallum,amelyre
ez a hasonl6sdgkiterjed,fokozatosann6. A szekunderszukcesszi6abbankiiliinbtjzik
a primert6l, hogy miir az induliiskor t6rben enyhdn struktirdlt mintdzatotalkot,6s
k6s6bbkomplexebbmintiizatotk6pez.

III. Magyar Oko16gusKongress2us,Szeged,1994

Magdiszperzi6svizsg6latoka Kiskuns6giNemzetiPark
homokpusztaigyepvegetiici6j
6ban
Kincsek Irdn
JuhdszCyula Tan6rkdpz6 F6iskola, Biol6gia Tanszdk, Szegcd

Egy homokpusztai gyep niivdnykiiziiss6geineka kiilitnb626 kdrnyezeti vdltoziisokra adott vdlaszreakci6it tdbbfdle m6don detektrilhatjuk.
J6l ismert t6ny, hogy a magdiszperzi6folyamatai€s m6djai befolyrisolj6ka szukcesszi6menet6t,a kompetici6skirekeszt6st,a nciv€nyek6s 6llatok koevolrici6jrit.
A magterjedesttanulmdnyozvaa magokatk6tfdlek6ppenvizsgdlhatjuk.Egyr6szt
tanulmdnyozzuka talajbaneltemetett6letk6pesmagvakat,m:isrdszta Ieveg6benterjed6
es6magvakat.A magdiszperzi6eredm6nyess6gekiiliinrisen fontos a viilto26 kiirnyezetben. A kiilcinbiiz6szukcesszi6sviiltozrisok,igy a szekunderszukcesszi6kiilitnb6z6
stridiumainakgyors egymdsutiin kttvetkez6sekor
a niiv6nyzetszempontj6b6ll6nyeges
a gyorsabbmegtelepeddsre
val6 kdpess6g.
Munk6nk sor6na mages6benlev6 magvakatvizsgdltuka KiskunsdgiNemzetipark
bugaci mintateriiletdn. V6laszt kerestiink arra a k6rddsre,hogy kiilitnbitz6 perturbiici6s
hatdsoka (klimatikus, m(rtr6gyAzAs,locsolds,dozeroliis, izolilds) bektivetkez6 rij szitudci6kokoztalehet6s6geket
melyik niiv6nymilyen eredm€nyessdggel
tudja kihaszniilnt.
Kdzel 40 faj magvdt determini{ltuk.Ebb6l dominrinskdntkdt ffifai, a Festuca
vaginata Es a Festuca pseudovina emelkedett ki.
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(Orthoptera)kcizciss6gek
Legeltet6shat6saegyenessz6rnyri
e kiiltjnbdz6 veget6ci6-tipusokban
szerkezet€r
KisbenedekTibor
Budapest
MTMokoltigiaiKutat6csoport,
A Mecsekben,Orfd tdrsdgdbenv6geztiinkvizsgdlatokat1991-b€n.Az adatgytjtds
fdhdl6zrissal(kaszrilissal)tdrtdnt 50 x 50 m-es quadrit mintavdteli egys6gekben,
jiliust6l szeptemberig3 alkalommal. 1616 egyed keriilt betbg6sra' l5 faj kitzdtti
mez6gazhegyir6t,szrirazlegel6'
A vizsgdlttertiletekvegetiici6-tipusai:
megoszliisban.
dasr4gimfrveldsselfelhagyott l6herds tribla. A hiirom teriiletb6l az ut6bbi kett6t legeltettdk napjdban k6tszer (egyszer reggel 6s egyszer este) birkrikkal Azokat a
hipot6ziseket teszteltiik Orthopterdkon, amelyeket mds iillatcsoportokon (Heteroptera,
Coleoptera,Aranea) mdr vizsgdltak:(l) a legeltet6silletYe miis kezel6s,kaszdlds,a
csiikkenti,mivel az 6l6hely
6sabundancirij6t
r6tekgerincteleniillatainakfajgazdagsdgrit
szerkezetidiverzitdsalecscikken;illetve (2) m6s fajok abundancirijaviszont megn6,
6ppen mert a legel6ssel ds kasz6li4ssalkeletkezett fj krirnyezeti felt6telek kedvez6
lehet6s6getbiztositanak szSmukra.Az Orthopterdk esetdbenazonban hasonl6 fajkompozici6t 6s diverzitrist taldltunk mind a hiirom teriileten. A legeltetett teriileteken az
abundancia6rt6kekmagasabbakvoltak 6s n6mikdpp,de nem szignifikdnsm6rt6kbena
faiszdmis.
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Egyenesszdrnyri(Orthoptera) kcizciss6gek
fragment6lt
dolomit sztyeppr6t6l6helyeken
KisbenedekTibor 6s Bdldi Andrds
MTMOkol6giai
Kulat6csopo(,
Budapest
A vizsgAlatokat a Budai-hegys6gben, Budapestt6l 15 km tiivolsdgra vegezttik,
f6kdnt dolomit lejt6sztyepqet (Chrysopogono-Caricetum humilis) t6rsul6skiil<inbttz6
mdretfr foltjaiban, egyenesszi4rnyd(Orthoptera) rovarok kcizciss6gein.
Az iiUatok gyfjtdsefih6l6zdssal(kasz6ldssal),
tiirtdnt 1 m szdles6s kiiltinbiiz6hosszdsdgftranszektek
mentdn.Mintdkat egy tenydszid6szakban
1992-benjriliust6l szeptemberig3 alkalommal vetliink. 28 elrdrd nagysrigdrdtfoltotjeldlriinkti. amelyekera nagysrigukalapjdn
4 k a t e g r i r i 6 boas z r o t r u n k<: 5 0 0 m ' : 5 0 0 - t 5 0 0 m r ; t 5 0 0 . 2 0 0 0 0 m ' ; 2 0 0 0 0 m , . A
gyfrjt6s risszesitve2202 m hosszrisdgritranszekt mentdn tdrtdnt, I 109 egyedet fogtunk,
amelyek 37 fajhoz tartoztak. Azt a hipotdzist teszteltiik, hogy az egyenessziirnyi
rovarok kdzdss6gei a kiilitnbdz6 nagysrigrifoltokban elt616 szerkezetet6s dinamikdt
mutatnak. A k0ldnbd26 kateg6ri6kban az abundancia6rtdkek, valamint a fajgazdags6g
id6ben drasztikusan6s pdrhuzamosancsdkkent. Feltdtelezhet6,hogy az eredmdnyeket
er6sen befolyrisolta a 1992. €vi rendkiviil nagy szdrazsdg,amely a fajok egyedfejl6d6si
iddtartamiit lertividitette, igy elfedte az elt6r6 folt nagysrigb6l ad6d6 hatdsokat a
kiiziiss6s szerkezetre.
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IIL MqgyarOkol6gusKongresszus,

Koegzisztencia6s koevohici6fl uktu616ktirnyezetben
Kisdi Eval ds Stefan Geritz2
IELTE

2lnstitute

Genetikai Tanszdk. BudaDest
of Evolutionary and Ecological Scrences.Unilersrty of Leiden. kiden

Egy ljj vdltozat ndveked€sirdtdja. mely leirja az tij mutiins elterjed6s6tvagy
eltfrnes6t, magi4t6l 6rtet6d6en a kdrnyezet fiiggv6nye; a kiirnyezeti t6nyez6k kdzdtt
kiemelt helyet elfoglal6 biotikus ktirnyezetetpedig nagybanbefoly6so!irika popul6ci6ban m6r jelen lev6 vdltozatok.A legegyszerdbb,dlland6 ktirnyezetetfeltetelez6
modellekben a biotikus kiirnyezetet egyetlen viiltoz6yal, p€ldiiul egy forrds abundanci6jrival jellemzik. Ebben az esetbenaz a vdltozat optimiilis, amely populSci6dinamikai
egyensrilyban minimalizrilja a forrds abundanciljit: ez a viiltozat k6pes kiszoritani
bdrmely m6s vdltozatot, s evohici6s egyensrilyban ez a v'ltozat egyeduralkod6 a
popul6ci6ban(vij. Tilman 1982).
Fluktudl6 kdrnyezetben azonban 6rvdny€t veszti ez az egyszerfi optimaliz6ci6s
A fluktudl6 kdrnyezetitdnyez6direkt hatdsamiatt a popul6ci6egyedsz6megk<izelitds.
ma is fluktui4l, ami a forri4s-abundanciafluktuaci6jdhoz vezet.A foffds-abundancidtegy
egyensflyi 6rtdk helyett egy egyensdlyi eloszliissaljellemezhediik, melyet sok param6ter hatdrozmeg (pl. 6tlag,variancia,magasabbmomentumok).Mindegyik param6tera
populici6ban megl6v6 v6ltozatok fiiggv6nye, s mindegyik param6ter befolyrisolja egy
rij mutrins n<iveked6siritdj6t az eloszli4sparam6terei fgy viselkednek, mintha kiildn
forri4sok lenn6nek (Levins 1979). Ez6rt fluktudl6 kdrnyezetben tdbb vdltozat (faj)
koegzisztencirij6ravan lehet6sdg n6g akkor is, ha ezek ugyanatt6l a fizikai forrdst6l
fiiggenek. Az egyiitt 616 fajok koevohici6n, s6t specidci6sesemdnyekenmehetnek
keresztiil, egy evohicidsan stabil koalici6 el&6sdig.
Egy heurisztikusanis j6l dddthat6p6lda kedv66rtegy nagyonegyszerf,"contest"
vizsgdltuka term6kenys6g
evofeltdtelez6dletmenet-modellben
tipusf denzitiisfiiggdst
Irici6jritktirnyezetifluktu6ci6("j6 6vek - rossz6vek") mellett.Ha a fluktu6ci6gyenge,
akkor kev6solyan vdltozat-p6rvan, amely kdpesegyiitt6lni; a kis mutrici6sl6p6sekkel
halad6 evohici6 v6giil mindig egy monomorf ESS-hez vezet. Er6s flukturici6 eset6n
ESS viiltozat nincs, helyette viszont megjelenik egy ekigazdsi port, ahol kdt igen
hasonl6 vdltozat is egyiitt 6lhet. Egy monomorf populrici6 evohici6ja az el6gaz6sr
ponthoz yezet, ahol egy kiss6 kiil<inbii26mutiins is egytitt tud 6lni az eredeti vdltozattal:
itt a populdci6dimorffd v6lik. A k6t egyiitt6l6vdltozatdiszruptivkoevohici6nmegy 6t,
tehiit fenotfpusosanvilegosan elkiildniil. Mivel ebben az egyszer(tmodellben k6t
effektiv forr6s van (forr6sabunilancia
a'ld" illetve a "rossz" €vben),az evolici6san
stabil koalicid k6t v Altozatb6l 6ll.
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Popul6ci6biol6 giai v izsgillatok egy Gddijll6 kdrny6ki
barna varangy (Bufo bufo L.) 6llomrinyon
Kiss Istvan6s Ladr Katalin
Gddiil16
GATEAllaltani6s0kol6eiaiTansz€k,
A termdszeti er6forr6sok fokoz6d6 kihaszniilisa, a kijrnyezet tdnket6tele vesz6lyezteti a term6szetes eletktiziiss€geket.De vajon rendelkeziink-e olyan adatokkal,
amelyek egy-egy faj populici6inak jobb megismerds6hez,fenntartdsdhozhozz6j6'rul'
hatnak? A kciztins6gesnekmondott barna varangy hazai r4llomiinyainakcsak tiireddkdt
ismerjiik 6s a szi.iks€gesinformi4ci6knak is hidnyriban vagyunk.
A Gttdit116iDombviddk Tdjv6delmi Kiirzetbe tartoz6 BabatpusztAn1989 6ta folytatunk ilyen ir6nyf felmdr6seket.Megfigyeltiik, hogy a varangyoka t6rendszernek
csup6n egy tavdt keresik fel szaporodiisc6lj6b6l. A t6vi4laszt6st6ny6re a vizm6lys6g,
a ndvdnyzet 6s a vizmin6s6g vizsg6latai r1szben magyarS'zatotis adnak. Kiiltin<isen
kedvez6tlen hati4sria t6rendszerkiiz6ps6 tavaira telepitett libanevel6 telep jelenldte A
szaporoddsiid6szakok a vizsgdlt 6vekben mdrcius m6sodik fe16t6l riprilis elej6ig
tartottak, 8-15 napon keresztill. A kifejlett varangyokat ebbenaz id6szakbanfogtuk be,
felvetttik fontosabb testmdreteiket6s egyedileg je16ltiik 6ket. A babati varangypopul6bizonyultak.A himek
viszonyitvanagyobbaknak
ci6 testmdreteia nyugat-eur6paiakhoz
3,7-szernagyobb szambanfordultak e16,mint a n6stdnyek.A visszafogott himek kiizdtt
csak olyanokat tali4ltunk, melyek mi4r a jeltilds 6v6ben is a nagyobb testdek ktiz6
tartoztak. A prirz6si siker 6s a himek testm6retektiztitt nem taldltunk dsszefiiggdst.A
jel<il6s - visszafogdsadataib6l a popuLici6 l6tszdmiit pr6biiltuk megbecstilni.
A varangyok szaporodrisisaj6tossdgainakismerete tdmpontot adhat a Tdjv6delmi
Kiirzet teriilet6n foly6 beavatkozrisokv6grehajtris6hozis.
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Kunk6poln6simocsarak(HNP) hidrobiol6giai6llapota6s
term6szetv6delmikezel6se
Kiss Magdolnais LakatosGYula
Debrecen
Tansz6k
KLTEOkol6siai
Mintegy m6sf6l 6vsz6zada- l6nyegileg a 19. sz6zadi nagy hazai viztendez6s 6takialakul6 Hortobrigy "puszta", eredetileg r€tekkel, erd6kkel tarkitott vizes, mocsaras,
l6pos teriilet volt, amelyet a Tisza 6rvizei 6venteel6ntiittek. Avizszabdlyoz6stktivet6en
a teriilet kisz6radt 6s elszikesedett.Az itrott mdig megmaradd rilland6bb vizes 616helyek m6g 6rzik a hajdani Tisza-vdlgy ndv6nyzet6nek 6s faunrijdnak, fokozatosan
maradvdnyait.
elszeg6nyed6
A hortob6gyi, "saj6tosan magyar" vizes 6l6helyek kutatdsa, az dl6ldnyek dkoldgiai-hidrobiol69iai i96nyeinek tanulmdnyozdsa,meg6rz6stik6rdekdbenis, elodiizhatatl a n f e l a d a t a t e r m d s z e t v 6 d e l m i i n k n e kJ. e l e n e l 6 a d S s u n kc d l k i t f f z 6 s ee b b e n a
feladatkitrbe illeszkedik.
a Nagyiv6nt6ld6lrefekv6 KunA hidrobiol6giai,a hidrodkol6giaivizs96latainkat
-v6geztiik.
A Kunk6poln6sikdpoln6si-mocs6r magv6t k6pez6 Nagy-Darvas fendken
mocsaraka Hortob6gy genetikailag leg6sibb dletterdhez,a Tisza 6rter6b6l visszamaradt
"vadvizorszdg"-hoz ta oznak. Ezek a mocsarak a tdgabb 6rtelemben vett Ho obdgyfoly6 viilgy6ben, a tij vizfoldrajzi mdlytengely6ben helyezkednek el. A Hortobrigyi
Nemzeti Park egyik szigonjan v6dett teriilet6t k6pezik.
A Hortob6gyi Nemzeti Park Kunkripolndsi mocs6rviddken fekv6 Darvas-tavon
6s hidrobiol69iaivizsg6latokc6lja - hasonl6ana
1991-t6l vdgzettterm6szetv6delmi
korribbi 6vekhez - a jelenleg m6g "termdszetkdzeli" dllapotfnak tekintett mocs6rvili4g
sokoldahi megismer6se, az elmrilt dvtizednyi id6ben bekcivetkezett term6szetes €s
antropog6neredett viiltoz6sok feltdriisa €s az adatok szolg6ltatdsaaz aktiv, rekonstrukci6s feladatokra is v6llalkoz6 termdszetvddelemsziimdra, valamint ahol sztiksegesa
mai arculatmeg6rz6sifelt6teleinektudomdnyoskimunkriliisa.
A kutati4sokataz OTKA T 5061 sz6mt t6ma t6mogatdskeretdben.tEgezzik.
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A Velencei-t6mozaikosvizt|iainak etalakul6sa
Kiss Gribor
Kitz€p-dundntdli
Kitrnyezetvddelmi
Feliigyel6sdg

A Velencei-t6 az ut6bbi 6vek asz6lyosid6jdr6sdnak€s a 70-80-as 6vek mesterseges
beavatkozds6nakkiivetkezt6ben fokozatosan etalakult (partfal6pit6sek, kis szigetek
eltfin6se, i4tkevered6nagy vizfeli.iletek stb.). A katasztrofdlis vizhi6ny balj6slatf jelensdgekkel p6rosult: v€szesbetdmdnyedds,n6dpusztul6s,algavir6gz6s,halpusztul6s.
Szinte a huszonnegyedik 6r6ban, 1993. jflius 8-6n megindult a mesters6gesvizpritl6s a R6khegyi II. Vizakn6b6l, amely viz eddig hasznosftatlanulfolyt el a Gaja-SddNi4dor-rendszeren6t v€giil is a Dun6ba.
Ugy tinik, hogy az es6vfzenkfviil j6tdkony hatdsf ez a karcztviz ercd.etthig'tt6viz
mind a Rezerv6tum, mind a nyflt vlz vfzmin6sfg€re. Ezen keresztiil pedig a v€dett
niivdnyek teny6szhelyeire,a madarak f6szkel6 6s dtvonu16helyeire ("ramsari-teriilet"),
n6dasok €s h(narasok6llapotr{ra.
Mindezek€t iisszegezvevan rem€ny arra, hogy a td mozaikoss6ga- amely a 80-as
6vekre fokozatosan eltdnt - napjainkban n6mik6ppen regener6lddik.
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A lesel6 dllatok hatiisahomokbuck6steriiletek
iira
veget6ci6j6nak szukcesszi6j
Kdrmdczi Liiszl6l, KelemenJudit2,Marg6czi Katalinl 6s HorvrithAndriisl
rJATEokol6giaiTanszdk,
szeged
2Kiskunsdsi
Park
Nemzeti
A mozg6 homokbuckrik jellemz6 tdjkdpi elemei a Kiskunsrignak.Ezek 16trejtttt6t
emberitev6kenys6gokozta,6s fennmarad6sukat
a hagyom6nyos
szdzadokonkereszti.il
legeltetdsimddszerekbiztositottdk.
ennek hateAz elmrilt 6vtizedeksor6nfelhagytaka kordbbijellegt dllattartiissal,
si4ramegindult a nriv6nyzetszukcesszi6ja,6s
a
ez a csupaszhomokfeliiletekeltfrn6sdt,
szernpontb6l
kiv6natos,hogy a
mozg6 buckiik "megdll6s6t"okozta.Term6szetvddelmi
valamennyistddium6t,a vegetaci6mozaikosszerkezetet
fenntartsuk.Ez6rt
szukcesszi6
1992-benegy kisdrletetsorozatot
inditottunkannak6rdek6ben,hogy megtaldljukazt az
optimiilisterm€szetv6delmi
kezel6sim6dot,amellyela szabadhomokfeliilettelrendelkez6 mozg6 homokbuckr{k, 6s ezzel a homoki veget6ci6 szukcesszi6j6nakkezdeti
l6pdse leginkr4bbfenntarthat6.
Hdrom "potenciiiliskezel6t"- sziirkemarhdkat,juhokat6skecskdket- legeltettiink
4 x I ha-osteriileten,megfigyeltiiklegel6siszokiisaikat,6s regisztrdltuka ctinol69iai
kompozici6ban okozott viiltoz6sokataz 50 mr-es bekeritett kontroll parcell6khoz
viszonyitva.
Az els6 k6t 6v eredmdnyeia k<ivetkez6k:
- A vizsgrilt teriilet vegetdci6jaa Festucetumvaginatae danubiale t6rsuliissal
jellemezhet6szukcesszi6s
n<iv€nystddiumbanvolt. A megtaldlhat650 magasabbrendfi
faj kdziil csak 5 volt domindns, a legttibb faj relativ ttimegessege6s ctinol6giai
relevanci6jaalacsonyvolt.
- Valamennyilegel6dllatfaj a fajdiverzitdsbizonyos- bdr nemjelent6s- megviiltoziiszitokozta. Az dllatok iiltal okozott legfontosabbhatds a ndv6nyzetboritdsdnak
cstjkkendse,6sa talajfelszinfellazitdsavolt. Az <isszesnriv6nyboritr4s
csijkkendse6s
egyes 6rz6kenyebb fajok (Alcanna tinctoria, Dianthus serotinus, Stipa capillata, stb.)
eltfindsemian a vegetdci6koridbbivdltozatosszerkezetehomogenizril6dott.
- A szarvasmarha
nem alkalmazhat6ilyen extrdmsziiraz6s kis n<iv6nyprodukci6t
ad6 termdszetvedelmi
teriileteken,mivel titbb vizet, 6s jobb min6sdgfitdpldldkotig6nyel.
- A kecsk€kbizonyultaka legalkalmasabbnak,
mert a feltdr6 fds sziiri ndvdnyek
hajtrisait is lelegelt6k, igy megakaddlyozt6ka feher nyiir- 6s akric-populdci6k tdrh6ditiisiit.
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A KB VR Hidv6 gi-t6 makrofita 6llomr4nyaibanv 6 gzett
plankton-6s v(zmin6s6g-vdltoz6sok
vizsgdlati4nak
eredm6nyei
Korponai Jdnos-Mdtyds K6lmdn-Pomogyi Piroska
Kis-Balaton
Uzemm6mdksdg
Nyugat-Dundntdli
ViziigyiIgazgat6srg,
1992. december 15-6n, 1993. 6prilis 19-6n, 1993.jnlius l2-6n ds 1993.okt6ber
25-6n a Kis-Balaton Vfzv6delmi RendszerHidvdgi-taviin 25 ponton vizsgdlatokat
vdgeztunk kiiliinbciz6 biot6pokban. A mintavdteli helyeket a makofita 6llom6nyok
alapjdn jeliiltiik ki (n6d, gy6k6ny, s6s, vidra keserfiffi-hindr, siill6hindr, t6csagazhin6r,
tiinddrr6zsahindr, sulyomhindr). A k6miai param6terek mellett .vizsgdltuk a fito- €s
zooplankton biomasszdj6t 6s annak t6rbeli eloszlds6t.A mintavdteli helyeket centr6lt
fdkomponens-analizis segits€g6veloszt6lyoztuk. A f6komponens analfzis eredm6nyei
alapjrinmegdllapithat6,hogy a hidegvizi id6szakbanmind a k6miai paramdterek,mint
a fitoplankton ti4rsul6scsak kism6rt6kben hatiirozza meg a mintav€teli helyek elosz16s6t, mely meglehe6sendiffriz, hatiirozott csoportok kev€ss6viiltak sz6t.A zooplankton
biomasszavdltozdsai
alapjdna mintav€telihelyek k6t jellemz6 csoportbakiilijniiltek el
(szeg6lyt6rsulis, hinrirtrirsul6s).
A melegvizi id6szakbana tdroz6 mozaikosabb6vdlt. A kdmiai paramdterekalapjdn
a f6bb vizt6jak elkiildniiltek. A plankton szerkezetvdltozrisaiazonbanj6l indik6lt6k a
kiikinbiiz6 ndv6nyrdllomrinyokat,ezen beli.il a szeg6lytiirsul6sokds a hin6rt6rsul6sok
v6ltak sz€t.
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A viz al6 meriilt makrofitonok szerepea Kis-Balaton II.
iitem6nek foszfor forealmdban
Kovacs Attila 6s Istv6novicsVera
MTA Balatoni Limnoldgiai Kutat6int6zete,Tihany

A Kis-Balaton1985-benmegnyitottI. titemeaz iisszesP tiibb mint fel6t,ezenbelijl
a foszfritnak ttibb, mint 907o-6ttartja vissza. 1993-banaz I. iitem kifoly6 viz6ben a 6,8
tonn6nyi bioldgiailag hozzif'rhet6 P (BHP) fele a planktonikus mikroorganizmusok
biomassz6jribaepitett P volt. Ha ezek a szeryezeteka II. ftem tedilet6n lebomlaniinak,
6s a felszabadult P-t a rendszermegkiitnd, a Keszthelyi-medenceBHP terhel6setov6bb
csrikkenhetne. 1992. novemberdben6rasztottdkel a IL iitem 16 km'-es r6szteriiletdt,
melyet 957o-ban makrofiton ndv6nyzet borit. Vizsgdlatunk c6lja a dominrins viz al6
me ilt f6 makofiton fajok - a keresztesb€kalencse(Len na trisulca), rence (Utricularia vulgaris),6rd,est6csagaz(Ceratophyllum demersum)6s kolokiin (Stratiotes aloMes)
- P forgalomban betdltiitt szerep6nekvizsgrilata volt.
A ndv6nyek l0-30 g P l-'-re voltak kdpesekcsitkkentenia viz foszfdtkoncentrdci6jdt. A tftoz6ban P elldtrisuk b6s6ges,6llomdnyuk n<iveked6sdta f6ny korl6tozhatja.
Egyiittes biomassziijuk 5,1 tonniira, P tartalmuk 1,2 tonn6ra tehet6. Az el6fordu|4si
helyiik<inm6rt 6vi 6tlagosORP koncentr6ci6mellett az in situP felvdtel l0 mg P m 2
nap-'-nak becsiilhet6.1993-bana II. iitem 6,8 tonn6nyi BHP terhel€s6b6l2,4 tonna
maradt vissza a t6roz6ban. A viz ali meriilt makofitonok teh6t kdpesek akdr a teljes
BHP terhel€s forgalmaziis6ra.Ennek ellen6re m6s folyamatok - a holt lebeg6anyag6s
az er6sen f6nylimitdlt algrik gyors kii.ilepeddse,a planktonikus mikroorganizmusok a
makrofitonok6tnagysiigrenddel
meghalad6P felvdtele jelent6sebbnek
ldtszik.
Magasabbh6m€rs6kleten6s gazdag kdrnyezetbena ndv6nyekteljes P tartalma
ndhdny h€t alatt felszabadult, hidegben a folyamat n6hdny h6napig tartott. Nyriron az
in situ P felszabaduliis els6sorban att6l ftgghet, mennyi ndv6ny pusztul el. T€len a
lebontiis lehet a P felszabadulis sebessdgdtmeghatdroz6 folyamat. Ilyenkor az egdsz
tiiroz6ban napi 3 kg P szabadulhatfel.
A makrofitonok6s planktonikusszervezetekt6r- 6s id6beli szerepea P forgalomban bizonyos 6rtelemben egymdst kieg6szit6 lehet. A b6kalencse6s rence 6llomriny
ztime a II. iitem fels6 teriilet6re korldtoz6dik. Itt az I. iitemb6l 6rkez6 algatdmeg a
f6nyhiriny kiizepette elpusztul, a P felszabadul.Ezt a bdkalencseds a rence asszimiliilhatja. A vesztesdgektipusdt6l 6s m6rt6k6t6l fiigg6en a P el6g gyorsan keriilhet vissza
ism6t a vizbe. Az als6 szakaszon a viz al6 merijlt makrofitonok biomassziija 6s P
felv6tele jelentdktelen. A vegeti4ci6sid6szak utdn a fitoplankton f6nylimitriltsdga megszfinik,az alga biomasszaa fels6 szakaszont6len sokkal magasabb,mint nyi4ron.
A makrofitonok biomasszi4jiiravonatkoz6 adatokatdr. Pomogyi Piroska bocs6jtotta
rendelkezdsiinkre.Kdszdnettel tartozunk neki a mintav6telekheznyfjtott segits6gdrtis.
A munkdt a NyuDuYlZlG megbiz6s6b6lv6geztik.
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Egyiptomban
megdrz6se
er6forr6sok
A termdszeti
KovdcsHajnalka6s Sikl6siAttila
Mg -i Tanszdk'Giiddllo
GATETr6pusi6s Szubtrdpusi

ir6nyu16
A poszteriisszefoglaljaa term€szeti6semberit6nyez6kiisszehangol6s6ra
Az
tisszefoglal6s,
teriilet€n.
Park
tdrekvdseketaz egyiptomiRas MohamadNemzeti
csakdttekint6k6petnytljt, dvakodvaa tflzott rdszletessdgterjedelm6b6lkdvetkez6en
helyetkaptaka teriiletf6bb
A poszteren
t6l, amelyelfedhetnea teljesrendszeregys€gCt.
6sa kivdd6emberi
behatdsok
vesz6lyeztet6
€l6helytipusai,az egyes6letkdziiss€geket
siikreszols6l6m6dszerek.
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A nyugatihatdrz6nar6tjeinek
term6szetv6delmi6s 6kol6giai probl6mdi
KovecsJ. Attila
BDTFNiivdnytani
Tanszdk,
Szombathely
A nyugati orszdghat6r ment€n a "vasfi.iggdny iivezet" felsz6mol6sdval a hazai
botanikusok olyan teriiletek tanulm6nyoz6sdtcdlozhattek meg, melyek kordbban tdbb,
mint negyven 6vig, az dn. "katonailag v6dett teriiletek" r6gi6j6hoz tartoztak 6s kutat6s
tdrgydt nem k6pezhett6k.
Az ut6bbi h6rom 6vben, a hat6rz6na Vas-megyei szakaszdnbotanikai 6s term6szetv6delmi dllapotfelm616seket,dl6hely-tipol69iai 6s veget6ci6iikol6giai kutat6sokat
v€geztiink. Az osztrrik-magyarhatdr ment6n, a ktivetkez6 egys6gekettanulmiinyoztuk:
az olm6di-rdt, K6szegi-hegys696s K6szeghegyalja16tjei,Vas-hegy kiirny6k6nek r€tjei,
a Pinka-5rt6r 6s a Str6m-patak rdtti{rsuldsai, Viiriis-patak viilgye, az als6sztilndki
Rdba-r4rt6r,a Szdlndki-patak 6s a fels6szdlndki Jrimos-hegyrdtvegetdci6ja.
A vizsg6lt teriileteken, a ldgyszdni ntiv6nytdrsul6sokkiiziil kiildntjs€n 6rdekeseka
ldpr6tek, mocs6116tek,
kaszdl6r6tek,hegyi rdtek niivdnyzete.A legelterjedtebbniivinyt6rsul6sok pedig: Junco-Molinietun, Succiso-Molinietun, Deschampsietamcoespitosae,
Carici-Alopecuretum pratensis,
Filipend.ulo-Geranietum palustris,
Postinaco-Arrhenatheretum, Trisetetumflavescentis, Arrhenathero-Brometum erecti,
Po lygalo- B rachypodietum, F estuco-Nardetum, stb.
Bdr a hatdrmenti rdtek termdszetess6gi6s degraddltsSgi6llapota nagyon vegyes
kdpet mutat, m6gis term€szetv6delmi szempontbdl fontos, olyan botanikai 6rtekek
6llomdnyai kertiltek el6 mint'. Sesleria uliginosa (ldpi nyrilfarkffr), Gentiana pneumonanthe (kornist{rn\cs), Gentianella austriaca (osztr'k tfuni cska), lris sib irlca (szibdri ai
n6szirom), Epipactis palastris (mocs6ri n6sz6f(r), Trollius europaeus (zergebog16r),
Hemerocallis lilio-asphodelus (sdrgaliliorn), Dactylorrhiza majalis (sz9leslevelffujjaskosbor), Dactylorrhiza sqmbucina (bodzaszagriujjaskosbor), Achillea ptarmica (keny6rbdl cickafark), Polygala nicaeensis ssp. carniolica (kajnai pacsirtaffi), Carlina
acaulis (sz4rtalan b6bakal6cs) , I ris varie gata (tarka n1szirom) , Pulsatil la prafens ls ssp.
nigricans (fekete kiik<ircsin),Pulsatilla grandis (lednyk<ikiircsin),stb.
Jelenleg a K6rp6tmedence 6s az Alpok taL4lkozrisdn6lfekv6 termdszetesrdtvegetdci6 6llapot6t, a szukcesszi6, a fajok kiiztitti kompetici6s folyamatok, valamint a
privatiz6ci6 6ltal megv6ltoz6 haszndlati-kezel6sim6dok befolydsoljdk. Aktiy term6szety6delmi int6zkeddseke van sziiksdg, hogy hasonl6an az osztr6k tediletekhez,
megiillithassuk a gyom- 6s invaziv fajok terjeszked€s6t6s kiterjeszthessiika vddett €s
fokozottan ved€tt iiyezetek rendszer6t.
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A szikesekndvdnyeinek elem-tartalma(katasztere)
Koviics Margit, Penksza K6roly, TurcsSnyi G6bor, Kaszab Liiszl6 6s Otviis Edit
GATE Nitvdnytani ds Ndv6ny6lettani Tansz6k, Gtjdijl16

A Nemzetkrjzi Bioszfdra-Ceoszfdra program keretdben ttirt6nt a hazai szikesek
jellemz6 n<iv6nyeinekelem-tartalom (multielem-kataszter)vizsg6lata.
A mintavdteli helyek: Apaj-puszta 6s Hortobrigy szikestalajai €s ndvdnytdrsuldsai.
A kationok egymdshozviszonyitott aftnya alapi'n az apaj-pusztaitalajszelv6ny a
Ca-Mg-os, a hortobdgyi talaj pedig Mg-Ca-os jelleg0. Mindkdt talajban nagyobb
mennyis6gfr Na, 6s rendkiviil kis mennyisdgfi Cl mutathat6 ki.
Az obligrit halofitonok (Artemisia santonicum, Atriplex littorqlis, Camphorosma
annua, Lepidium cartilagineum, Limonium gmelini, PlantaSo nsritima, Podospermum
canum) levelei a Na-t 6s a Cl-ot nagy mennyisdgbentaftalmazz|k.
AzAgrostis alba, amely rdti talajon is el6fordul a szoloncs6k-szikesekena leveleinek Na-tartalma 3-9-szer tdbb, mint a r€ti talajon 16v6egyedek6ben.
Az Na- 6s Cl-, valamint a K-felhalmozrjdr4s(a levelek k6miai dsszet6telealapj6n)
a Compositae 6s a Chenopodiaceaecsal6dok halofitonjaira jellemz6. Az obligrit halofitonokban a K./Na arSny rendszerint kisebb mint l.
Egyes halofitonok (Camphorosma annua, Lepidium cqrtilagineum, l'otus tenuis,
Scorzonera parviJlora) levelei nagyobb mennyisdgfi neh6zfdmet is tartalmaznak. A
Pholiurus pannonicas gytikereiben 6s leveleiben sz6mosolyan nehdzf€mill. ritka elem
is kimutathat6 relative nagyobb mennyis6gben,amelyek m6s niivdnyekben csak igen
kis mennyis€gbenvannak.
Az egyszikfieket a kisebb elem-tartalom 6s a sztkebb hatdrok kdzdtt l6v6 elemkataszter(0.1-1000 pg/g) jellemez.
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szezon6lisv6ltoz6saa
K6tdltt fajok t6pl6l6kpreferenci6j6nak
Kis-Balaton Term6szetv6delmiTeriilet6n
Kov6csT. 6sTttrttkJ.
Budapest
viselked€s6kol6giai
csoport,
BLTEAlhtrendsze(ani
6sokoldgiaiTanszek,
A Balaton vizmin6s6g6nekjavit6sa 6rdek6bena kis-balatoni vfztdroz6 els6 szakasz6t 1985-ben,a m6sodikat pedig 1992-ben adt6k 6t.
Az el6rasztds kezdetet6l folyamatosan vizsg6ljuk az €ldhelyek vdltozris6nak a
kitdltfiek tdplelkoz6sdra gyakorolt hatdsdt, valamint a tepldldkiisszet6tel szezondlis
dinamik6j6t.
Jelen munk6ban a k6t leggyakoribb b6kafaj, a mocs6ri b6ka (Rana analis) 6s a
kecskebdka(R. esculentafajkomplex) h6rom dvben gyijtd'tt adatait elemeztnk.A b6k6k
aktivit6si id6szak6ban (dprilis-okt6ber) havi rendszeressiggel vizsgdltuk t6pl4l6kiisszet6teliiket.
A bdk6k gyomr6t vizzel mostuk 6t 6s a kinyert zs6kn6ny6llatokat meghatiiroz6sukig 70%-os metanolbantdroltuk. Vizsg 6l aink szerint ezzel a m6dszenel a gyomortartalom marad6ktalanulkinyerhet6.
Eredm6nyeink szednt tavasszal6s 6sszel egyes zs6km6ny csoportok (pl. 6sszel a
lev6ltetvek) domin6l6v6 vdlnak, mig a nyriri h6napokbankiegyenlitettebb a tapldl6k. A
nappal aktiv fajok zsdkm6nydsszet6telesokkal vdltozatosabb volt, mint az €jszaka
t6pl6lkoz6 fajok6. Kimutattuk, hogy 1985-bena vizt6roz6n 616bdk6k t6pl6l6kOsszet6tele szeg6nyebbvolt, mint az eredeti term€szetv6delmiteriileten (Dies sziget) 616k6.
Az azonos 6l6helyen tal6lt bdkafajok tdpl6l6ka nagyobb hasonl6sdgotmutatott, mint
ugyanazon faj kiiltinbtiz6 616helyekentdpldlkoz6 egyedeid.
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N6h6ny cisszefiigg6sa gyoklrzet 6s a hajt6s mfikcid6se
kozdtt az 6vel6 homokpusztagyepben,6s azok lehets6ges
szerepea fajok kcizcittiforr6sfeloszt6sban
Kov6csn6 Ldng Edit, Kalapos Tibor, Hahn Istvdn, StandovdrTibor 6s M6zsa Katalin
Budapest
Ta-nsz€k'
dsOkol6giai
ELTENdv€nyrcndszertani
Az alfiildi €vel6 homokpusztagyepben(Festucetun vaginatae danubiale) any6ti
vizhi6ny a niiv6nyi mik0d6st legink6bb kortdtoz6 t6nyez6. A laza homoktalaj felszinkdz€li nedvess6gtartalm6nakt6rbeli mint6zata els6sorbana niivdnyek gytik6rzet6nek
eloszl6s6tktiveti. A korl6toz6 nedvess6gforrdsfeloszt6saegyszene tdbb t6r- 6s id6l6Ptdkben figyelhet6 meg a t6rsul6sban.
Tirbelifelosztds. Atalajfelsz(ni nedvess6getkriptog6mok hasznositjrik.A hajtdsos
n<iv6nyekkiizdtt a s€k6lyen (-20 cm) gyiikerez6k f6leg rtivid dletfr tavaszi egydvesek.
A xerofitonok kiil<inbtiz6 rdtegek viztartalmdra t6maszkodhatnak(pl Corex liparicqrpos 5-15 cm, Potentilla arenaria 10-4Ocm, Alkanna tinctoria ak r I m m6ly gydk6rzetf).
Id6beli felosztds. A kisz6raddstfir6kriptogdmok az "efemer" nedvesseg-fondsokat
is hasznos(tanik6pesek.A zi4ryatermdkkd,ziil a mezofiton jellegf egy6vesektavasszal
mfikiidnek. A f6leg €vel6 xerofitonok asszimildci6ja ny6ron is folytat6dik, m6gis
tavasszal legmagasabb aktivitdsuk. A C3-as fajokkal szemben a C4-esek mfkdddse
ny6ron jellemz6, a napi ritmusok is elt6r6k.
)kofiziol'giai hdttdr: nihdny tlsszef gges a gyijkArzetAsa haitds mfrkiid4sekiizdtt
A mdlyen gydkerez6 xerofitonok (pl- A. tinctoria) rendszerint tart6san intenziv
asszimil6ci6jriak. A kiizepesenm6lyre (-50 cm) hatol6k esetleg ilyenek (pl. Potentilla
arenarie, ami akrir 30-40%-oslev6lsziivetivizhiinyt is elvisel),de legink6bbcsek6ly
nedvess€gig6nyfiekleveltik mdrs€kelt grizcserdjefolyt6n (pl. Festuca vaeinata). Cqrex
liparicarpos sek6ly gydk€rzetdveldltalabancsak alacsonyasszimildci6steljesitmdny
vizsziiks6gletdt k6pes fedezni.
A felszinkijzeli 6s ktizepesenm6ly gydk6rzeti xerofitonoknril a levdl viztartalmdnak csdkken6s6velgyorsan esik a lev6l vizpotenci6lja. A keletkez6 meredek talaj-ndv6ny vizpotenciiilgradiens val6szinfileg javitja a vizfelvdtel hatdkonysdgdta sz{rad6
talajbdl. A sek6ly gydkert tavaszi egy6vesekn6l ds a m6lyre hatold xerofiton A.
tinctoriqn\l \iszont csak lassanvdltozik a vizpotenci6l a lev6l vizhi6ny6nak fokoz6dtisdval. Itt a tdrben vagy id6ben rendelkez6sre 6116jelent6s talajnedvess6gtartalom
is e169.
felv6teldhezkisebbndvenyi vizpotencir4lgradiens
A homokpusztagyepi fajok szinte mindegyike tart6sanVAM mikorrhiz6s a veget6ci6s peri6dus soriin (kiv6tel pl. C. liparicarpos, ami csak rcivid id6szakokra az). A
VAM kapcsoltsdg az {svdnyi (P, N) tdpl6lkozdsjavit6s6n keresztiil rendszerintjelent6sen befoly6solja a n<ivdnyek anyagcseremtk<id€s6t,igy val6szinfrleg kiizvetYe az
szembeni ellen6lliisukat is.
id6szakos szdrazs6gstresszel
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Az cirvcisl6gykap6 (Ficedula albicollis) kcilt6sek
tdrmintilzata6s az egyedekteriilethffsdge
Ktinczey R6ka, T6th Ldszl6 6s Tiirdk Jiinos
Budapest
Csoport,
ELTE,Allatreodszetani
6s0kol6giaiTanszCk,
Viselked€sltkol6giai
1982 €s 1992kdzdtt tdbb, mint 1000drvds 16gykap6kdltest kdvettiink figyelemmel
a Pilis-Visegr6di-hegys6g mesters6gesodftelepein. A ktjlt6si szezonok elej6n telepeken beltil az elfoglalt odik tdrmintdzata random volt, majd a szezon el6rehaladtdvala nagy odrlfoglal6si ardnynak tulajdonithat6an - egyre jobban megkiizelitette az elet
het6 odfk tdrmintdzat6t. A telepeken beliil nem talaltunk kiiliinbdz6 kdlt6ssikerrel
jellemezhet6 foltokat.
Az iirvtis ldgykap6k tedilethfrsdg6ta 10 dv alatt visszafogott 794 toj6 6s 281 him
maddr adata alapj6n elemeztiik. Ezen yonul6, €vente egy f6szekaljat nevel6, odilak6
6nekesmaddrte ilethfrs6geaz ivart6l, kort6l €s kijlt6ssikert6l fiiggtttt. A him egyedek
fele, a toj6k 20 sz6zal6ka nem kttltdtt 6lete m6sodik tavaszi4n.A kdlt6 popul6ci6
6tlag6letkora 2,8 6v volt. A szdrmazdsihelyhez val6 teriilethfrs€getegy6ves tojdknril
fiiggetlennek taldltuk kirepiil6si kondicidjukt6l, egy f6szekaljb6l szi4rma26testvdreik
sz6m6t6l,6s a kirepUl6sil6gykap6-denzit6st6l.A feln6tt himek tertileth0s6ge(rtlagosan
129 m-re foglaltak fj odrit el6z6 €vi kitlt6helyiikt6l) er6sebbvolt, mint az egydvesek€
(868 m). A toj6k sz6rmaziisi teriilethfisdge gyeng6bbnek bizonyult a himek6n6l, 6s
oditelept6l, f6szekaljm6rett6l, kirepiil6si kondici'it6l, l6gykap6denzitrist6l,id6pontt6l
fiiggetlen volt. A teriilethts6g ugyanrigy kort6l fiiggtitt, mint h(mekn€l (adult 354 m 6s
fiatal I l4l m). A k6t6ves toj6k teriilethfrs6geel626 kitlt6helyiikhatz gyengdbb,mint az
id6sebbek6. Sikertelen kitlt6s utdn mind a toj6k, mind a himek az €l6he1yt6volabbi
teriiletein kttlttittek kiivetke26 tavasszal.
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(marshlands)
vizeny6steri.iletek
EK-tiszrintrili
kezel6se
term6szetv6delmi
LakatosGyula
Tanszdk.
Debrecen
KLTEOkol6eiai
A vizes 616helyek kcjziil hazdnkban a vizeny6s teriiletek a legsdri.il6kenyebbek
Ezeket a viszonylag kisebb kiterjeddsfrLipokat 6s mocsarakat,kedvez6tlenantrop096n
hatesok mellett az ut6bbi 6vtized csapad6kszegeny\d6ie6sa okozta vizell6tottsi4g
hidnya is nagym6rtekbensfjtotta.
Az Alfdld, de kuldnOsenaz EK-Tiszdntfl az el6z6ek ellen€re n6ig meg6rizte az
egykoron "foly6kj drta vadvizorszag" maradv6nyait a nyirs€gi homokbuck6k mdlyed6seiben,vagy a bihari sik "foly6" vdlgyeiben.
A tribb mint egy 6vtizednyi <ikol69iai-termdszetvddelm6llapot feltdr6 kutatdsaink
eredm6nyei ktiziil, amelynek keretdbentiibb mint 20 vizeny6s teriilet tanulm6nyozis{t
vdgeztiikel, jelen el6ad6sunkkdzdppontj6baa vizmin6s6gidllapot6s a vizut6np6tl6s
min6k6rd6s6thelyzetiik.Foglalkozunka vizes6l6helyek<ikol6giai-term6szetv6delmi
sitesdvel a teriiletek degrad6lts6gi6llapot6val 6s szennyez's'rzdkeoys€g'vel, valamint
kdrnyezettechnol6giai 6s t6rsadalmi hasznositrisszerinti tipi zrilhat6sdgdval.
Bemutatjuk tovdbb6 a jelenlegi helyzetet 6s foglalkozunk a termdszetvddelmi
kezel6sek szintjeivel, mint a prezerv6ci6, a konzervrici6, a rekonstrukci6 6s a rehabilit6ci6 eredmenyeivel 6s tapasztalataival.
A kutat6sokat az OTKA T 1710 t6mapdly6zat-tdmogatdskeret6benvdgeztiik el.
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N6h6ny szupraindividu6lisprobl6mamegoldds6nak
lehet6s6geigenetikai t6vols69ok m6r6s6vel.Irodalmi adatok
6s egy konkr6t szupraindividu6lisizol6tumrendszer
lehets69esvizsgdlat6nbemutatva
Litkei Zsolt 6s Molndr Zsolt
Vdcr6t6t
Kutat6intezet,
MTAOkol6giai
esBotanikai
N6hr4nymolekul4ris m6dszer (PCR, RFLP, DNA-finger printing), €rz6kenys€ge6s
felbont6k6pess6gerdv6n,j6l alkalmazhat6 genetikai t6vols6gok m6r6sdreds fgy populrici6k, trirsul6sok tulajdons6gainak vizsg{latira, veget6ci6ttirteneti€s vegetdci6dinamikai probl€mdk megold6s6ra,evohici6s tdvols6gok m€r6s€re,rendszertani k6rd6sek
eldiintdsdre.
P6lddul egyes popul6ci6k ktiziitti 6s popuk4ci6kkdztttti genetikai trivols6gok m6rds€vel becsiilhet6 az egyes popul6ci6k ill. ccinol6giai rillom6nyok izoldltsAg6nak
m6rtdke. Terepadatokkal(pl. mag- 6s pollendiszperz6l,6letvitelstrat6gi6k,terepmorfol69ia) kombinrilva lehet6v6 vr4likki.iltjnbOz66letvitelstrat6gidjti6s elterjedesimintdzatf
fajok izoldltsrigi viszonyainak jellemz6se egy adott trijban, melynek rdv€n pdld6ul
termdszetv6delmilegfontos fajok fennmamard6sies6lyeill. egyes6llom6nyok fajdiverzit6sr4nakvdrhat6 cscikken6sebecstilhet6v6ydlik.
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V6rosi feketerig6k kiilt6s6nek sfirfis6g-6s kcirnyezetftigg6se
Ludvig Eval, Ttir<ik J6nos2,Vanicsek Lrisz1636s Csiirg6 Tibora
IELTEGenetikai
Budapest
Tanszek,
'ELTE
Tanszdk,
Budapest
Allatrendszefiani
6sOkol6giai
IELTENov€nyrendszertani
Budapest
6s0kol6giaiTanszdk,
oELTEAllatszervezettani
Budap€st
Tansz€k,
A I 3 hektdros budapestiV€rmez6n 5 kiiltdsi id6szakban 1986 6s 1992 kttzdtt kiizel
500 feketerig6 f6szekalj sorsdtkitvettuk nyomon. A kiilt6si param6tereksfrfisdgfiigg€s6nek kimutat6sdraitsszehasonlitottuka kiiltinbii26 ivekre szi{molt dtlagaikat valamint
a ktilt6popul6ci6 ezen evekre becsiilt mdret6t.A kdlt6si param6terekkiirnyezetfiiggds6t
szezon6lis mint6zatuk - melyet l5 napos cstisz66tlagsziimitdssalkaptunk - 6s a k<irnyezeti t6nyez6k - csapad6k6s h6m6rs6klet - hasonl6ank6pzett mintdzat6nak iisszevet€s6vel vizsg6ltuk.
A kiilt6popul6ci6k sirts€ge 6s a kiilt6si param6terek 6ves Stlagai is stabilnak
bizonyultak, azaz a vizsgilt id6szakban egyik kiilt6si paramdter sfrr0s6gfiigg6s6tsem
tudtuk kimutatni.
Ezzel szemben a ktilt6si paramdterek nagyfoki, €vr6l 6vre ism6tl6d6 szezon6lis
varidci6t mutattak. A kitlteskezdest- amelyet a f6szkek szdm6nakszezondlismint6zat6b6l grafikusankaptunk - a napi minimumh6m6rsdklet+2-4'C fol€ emelked6se
indukdlta, viszont a csapaddkhi6nynakkdsleltet6 hat6savolt. A f€szekaljmdret - lerakott tojdsok sz6ma - maximumgiirb6t mutatott, ami ktizvetleniil egyik kdrnyezeti
t6nyez6 szezon6lis mintiizati4val sem hozhat6 kapcsolatba.A teljes kdlt€si veszteseg
szezon6lis mint{zat t els6sorban a preddci6 m€rtdkdnek id6beni v6ltoz6sa okozta. A
r6szlegeskdltdsi vesztes6getmind tojds-, mind fi6kakorban a tojdsrak6stkb. 10 nappal
megel6z6 id6szak csapad€khidnydralehetett visszavezetni,ami a rig6k f6 t6pl6l6ktfpus6nak, a giliszt6k hozz6f'rhet' mennyis€gdneklimit6ldsa r6ven fejtette ki hat6s6t. A
k<ilt6si id6szak eleji 6s v6gi szaraz id6szakokban az 5 tojdst rak6 toj6k kdltessikere
annyira lecsitkkent, hogy a 4 tojdsos f6szekaljak produktivitiisa el6rte, s6t meghaladta
azok€t. Ez ajelens6g hosszritiivon az 5 tojrisosf6szekaljak elleni szelekci6hozvezethet
a ktiltds elejdn 6s v6g6n, ami magyari4zatalehet a f6szekaljm6retszezoniilismaximumot
mutat6 mintdzatdnak.
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A fut6bogarak (Coleoptera:Carabidae)vrindorllsi
viselked6s6161
6s helyhffs69616l,kiilcincistekintettel
az Abax ater 6s az Abax ovalis faiokra
MaguraTibor
KLTE,EvolicidsAllattanidsHumdnbiol6giai
Debrecen
Tansz€k,
Az Aggteleki Nemzeti Park teriiletdn vizsg6ltam l99l. mdjusdt6l 1992.okt6ber€ig
a fut6bogarak (Coleoptera: Carabidae)egyeshabitatok kiiziitti vdndorldsi yiselkedds6t
illetye helyhf,seg€t,kiiltiniis tekintettel az Abax ater 6s az Abax ovalis fajok:ra.
A vizsg6lati teriileten h6rom tdbtirre (mint habitatra) terjedt ki, €s alra kerestem a
v6laszt, hogy a vizsg6lt k6t faj popul6ci6i mennyire r€szesitik el6nyben az adott
ttibrdket.
A mintav€telt Barber-fdle talajcsapddkkal v€geztem, melyek a jeltil6si id6szakot
kiv6ve, etil6nglikolt tanalmaztak.
Az egyedekjeliil6sere csoportjel6l€stalkalmaztam,mdgpedig csonkit6soseljdr6st,
mely mint azt az inszekt6riumban vdgzett kfs6rletek igazolt6k nem befolydsolta az
6llatokat 6s a tad6ssi{gi kiivetelminyeknek is eleget tett.
A kapott eredmdnyekb6l az a meg6llapitds vonhat6 le, hogy az Abax ater egy
belyhfi faj, mely el6nyben r€szesiti a jeliildsi helyet, azaz az adott tiJbrdt, mig az Abex
ovalis nem helyhfi faj 6s nem rdszesitiel6nyben ajekil6si helyet. Az elyegzettX" pr6ba
eredmdnye is azt mutatja, hogy a vizsg6lt kdt faj popul6ci6i a v6ndorli4siviselkeddst,
illetve a helyhfrs€get tekintve p<zEa-osszinten kiikinb<iznekegym6st6l.
Munkdmban vdlaszt kerestem arra is, hogy milyen t6nyez6k jdtszhattak szerepet
az Abax ovalis faj popul6ci6ja esetdnkimutatott vAndorldsiviselked€sben(aktiv keres6si strat€gia?,"random-walk"?, iikol6giai folyos6 megnyfl6sa?,inter- ill. intraspecifikus kompeticid?).
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B6kalencs6kelkalmaz6saviztoxikol6giai vizsgiilatokra
Makddi Marianna 6s Lakatos Gyula
Debrec€n
[<LTEOkoldsiaiTansz€k,
A b€kalencsdk, vizeink elterjedt makrofit6i, fontos szerepet j6tszanak a vizek
€ldl6nykdziiss6geiben.Kis m6retiik 6s gyors szaporod6sukpedig lehetdv€ teszi laborat6riumi tenydszt6stiket.Toxikol69iai tesztndvdnykentb6rmely, egyszerfrenfelszerelt
laborat6riumban felhaszn6lhat6k.
Munk6nkban arra v6llalkoztunk, hogypontositsuk 6s sokkal megbizhatdbb6tegyiik
a kiiltinboz6 ydgpontokb6l (szaporoddsir6ta, klorofilltartalom, sziraz tomeg, szi4rtag
hossza,sz€less€gestb.) nyert eredm6nyeketazdltal, hogy a ktiziittiik fenn6ll6 kapcsolatokat, tisszefiiggdseketfelt6rjuk. A kapott eredm€nyek pontositds6t kvadrupol ttimegspekrom6teres rendszer6s fluoreszcenciam€r6alkalmaz6sais segiti, melyekkel a
morfol6giai v6ltoz6sokataz 'lettani ydlaszokkal (l€gzds,fotoszintdzis intenzit6sv6ltoz6sa) kapcsolhatjuk iissze.
A kutat6munkdt az OMFB 92-97 -12-W I I sz. tdma tdmogat6skeret6benv6gezziik.
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Homoki ndv6nyt6rsul6sok
diszturb6ci6-toleranci6j
6nak
k(s6rletesvizsgilata
Marg6czi Katalin, Kiirmdczi

Ldszl6 6s Ga1l4.Liszl6

JATE,OkoldgiaiTanszdk.Szeged

A Kiskuns6gi Nemzeti Park Bugac-B6csai Egys6g€nekegyik jellemz6 teriilete a
homokpuszta,amely a magyar szurkegulya legel6je. A kordbbi vizsgr{latokkimutattdk,
hogy a legelds kiz6r6sa a vegetdci6dtalakulds6t,tiibbek kdziitt a Potentillo-Festucetum
pseudovinae legel6t6rsul6sdifferenci6l6dds{t okozza Festucetumvaginatae danubiale
CsMolinio-Salicetum rcsmartnifoliae t6rsul6sokk6a domborzati viszonyoknak megfelel6en.
Az utd'bbi kdt term6szetesndvdnytdrsulds toleranci6jdt vizsgdltuk a kirvetkez6
kisdrletes diszturbdci6kkal szemben:(1) kasz6lds6vente k€tszer, (2) locsolds hetente,
(3) legeltet6s.A kisdrleti parcell6k m6rete etlag l0 x 20 m volt ahol 10-10 db I rnz-es
kvadr6tban becsi.ilttika ndv€nyfajok %-os borit6sdrtdkeitjfniusban €s szeptemberben,
1991-1993-ig. A Ksdrletes perturb6ci6k 1989-ben kezd6dtek, a parcellik gerinctelen
faun6jdnak mintav€telez6s€tis folyamatosan ye9e^ek.
Az adatokon hasonl6s6gi- 6s diverziti4s-analizistv6geztiink, valamint az egyes
ndv6nypopuldci6k vdltozdsait kiivettiik kdt tdrbeli skdldn.
A kontroll parcell6k vdltoz6sa l99l 6s 1993 ktiziitt az extr6m szrirazid6j6rrisnak
tudhatd be. A Iocsol6sy6ltoz6st m6rs6kl6 hat6sakimutathat6 volt a buckakdzi MolinioSalicetum rosmarinifuliae t6rsul6sban,a tiibbi kisdrleti parcell6banazonbanaz 1991-es
6s 1993-as felv6telek ktiziitti szdzaldkos kiilttnbsdg nagyobb volt, mint a kontroll
esetdben. A kontroll parcellSkhoz viszonyitva a legkisebb kiiliinbsdget a locsolis
okozta, valamivel nagyobb volt a kasz6lds,6s a legnagyobba legeltetis okozta vdltoz6s.
A fajdiverzitds €rt€kek nem mutattak jelent6s v6ltozrst, ez a viszonylagos stabiliti{stjelzi. Azonban ez a rn'r6sz6n nem bizonyult alkalmasnak term6szetv€delmi6rt6kel6sre, mivel a legmagasabbdrt€ket a legel6n yette fel, ahol a regisztrdlt 63 faj ktiziil
22 gyomfajnak min6siil a Simon-fdle term€szetv€delmi 6rtdkkateg6ri6k szerint, 6s
olyan fontos termdszetesfajok, mint a Festuca vaginatq es a Molinia coeruleahi6nyoztak.
A parcell6k b diverzit6sAt a 10 kiskvadrdt 6tlagos hasonl6sdg6nakkiszi4m(t6s6val
dllapitottuk me9. Ez az 6rt6k is niivekedett 1991 6s 1993 kdziitt a legtiibb esetben.A
locsol6s $ diverzitds ndveked6stmdrsdkl6 hatdsakimutathatd volt.
Az asz{ly, a locsol6s - n6z6pont k6rd6semelyiket tekintjiik diszturb6ci6nak - 6s
a kaszdl6s nem okozt6k a vizsg6lt tdrsulSsokjelentds 6talakulesdt,a fajk6szlet alig
vdltozott. Ezek a parcelldk a puszt6nak azon a r'sz'n voltak, ahol 19?6 6ta nem
legeltettek. Az az6ta is folyamatosan, b6r nem intenziven, Iegeltetett teriilet veget6ci6jdnak knl6nbitz6s6geaz el6bbiekhez viszonyitva jelenleg is ndvekszik.
A fenti eredmdnyek arra hfvjdk fel a figyelmet, hogy homokpusztik term6szetvddelmi kezel6s6ndla legeltetdstigen kiiriiltekint6en lehet csak alkalmazni.
108

1994,Szeged
III. Magyar OkokigusKongresszus,

Okofiziol6giai jellemz6k vizsg1lataegy kiszdrad6stoler6ns
mohafaj, a Tortula ruralis deszikk6ci6ja sor6n
MarschallMarianna6s M6sz6rosIlona
Debrecen
KLTE Ndv6nvtani
Tansz€kSzdmos mohafaj hihetetlen m6rtdkben k€pes alkalmazkodni a kiszdrad6shoz.A
utal6 fiziol6giai param6magasabbrendfrndv6nyek eset6benszdmossz6razsdgstresszre
tert tartanak nyilvdn. Kiildnttsk€ppenjellemz6ek a fotoszintetikus pigmentkompozici6ban, valamint a sz6n- 6s nitrog6nanyagcserefolyamataiban bekiivetkez6 vdltoz6sok.
Felmeriil a k6rd6s, hogy vajon a magasabbrendfrndv6nyek vizgazdrilkod6si tipus6t6l elt6r6 vlzgazddlkod6sripoikilohidrikus mohrik deszikkdci6s folyamatai nem jellemezhet6k-ehasonl6markerekkel
Kutatesaink c€lja szenzitiv fiziol6giai param6tereket talilni a deszikkrici6s ill.
mohafajok eset6ben.Kis6rleteinkrehidr6ci6s yeltozdsok leirris6ra kiszdradr4stoler6ns
ben aTonula ruralls hidrat6lt, kiszdradt 6s rijranedvesftett6llapotdt tanulmiinyoziJk az
egyes €lettani jellemz6k v6ltoziis6n keresztiil. Jelen munkrdnkiisszefoglalja a vizhi6nystresszer6stides6vel,valamint az djranedvesed6sel€r6s€vela pigmentkomPozici6ban, a prolintartalomban 6s a nitr6treduktdz enzim aktivit6s6ban bek6vetkez6
v6ltozdsokat.
Az eredm6nyek alapj6n egydrtelmten ldtszik, hogy az egyes pigmentalkot6k ar6nyainak vdltoz6sa rokonithat6 a magasabbrendfrndv6nyekben ktiltinfdle stressztenyeAz is nyilvrinval6,hogy a
z6kre bektivetkez6pigmentkompozici6dtrendez6ddssel.
prolintartalom vi4ltozr{sanem j6tszik olyan fontos szerepetaTortulL ruralis kisziiraddstolerancidj6ban, mint a magasabbrendfrndv€nyekben a vizhi6ny idej€njellemz6 vddekez6si mechanizmusok sor6n. Kideriilt, hogy a nitrdtredukt6zenzim 6rz6kenyenreagiil
az egyes viztelitetts€gi dllapotb6l mdsikba ttirt6n6 dtmenetre,azonban ezek a v6ltoz6sok m6g nem el6gg6 egyirtelmfiek, tov6bbi vizsgdlatokat igenyelnek.
Kutatdsaink az F006195 ny. szdmd OTKA F/2 6s a T006196 ny. sz. OTKA I/5
p6ly6zatok tdmogat6s6valfolynak.
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Adatok mohafaiok bioindik6tor szervezetkdntval6
alkalmazhat6s6p6ltoz
MarschallMariann,MdszdrosIlona €s SomogyiAndreal
KLTENiivdnvtani
Tansz6k.
Debrecen
I KLTEIzorrioalft
rlmrzrisiTrnsz{k.Debr€c.n
Napjainkban szeleskiirben elterjedt a biomonitoring rendszerek alkalmazdsa a
kdrnyezetterhel6s vizsgi4lat6ban.Ezekben a rendszerekbena kiptogdm szetyezetek,
kciziiliik is a mohrik a leginkr4bb n6pszerfiek. A mohafajok bioindiki4tork6nt val6
alkalmazdsi{banels6sorbana skandini4vrillamok €s Anglia jSrnak az 6len. Szennyezett
6s kontroll teriileteken vizsgriljiik az eredeti rnohafl6ra ill. az oda kihelyezett (transzpIant6lt) mohaanyagszennyezoanyag akkumuldcidjdt.Eredm6ny(ilrdszletesdsszehasonlit6 t6rk€pek, 6s a mohafajok "jd bioindikdtor" tulajdonsdgair6l besz6mol6
drtekez€sekszijletnek. Ezek a kutatdsok tiibbnyire csak a szennyez6anyagok koncentr6ci6jdnak a kim6r€sdretdrekszenek,elhanyagolviin az egyesszennyez6dgensekokozta fiziol6giai vdltozesokat. Szintdn nem szentelnek figyelmet az akkumul6ci6
"kii ilmenyeire", valamint a mohandv6nyen beliil az dl6 ds a holt reszek ar6ny6ra,a
talaj szemcs6kjelenl6tdre.
A szerz6k jelen munkdjukban k<izzdteszika viizolt probl6makdrben az eddigi
eredm€nyeiket. Ezek <isszefoglalj6k:
az akkumuldlt szennyez6anyag kim6r6sekor felmeriil6 metodikai probl€mdkat;
az akkumul6cirit befoly6sol6 meteorol69iai tenyez6k szerepdt;
a mohanriv6ny kori4yal 6s abszorpci6skapacitrisrivalill. ionkicser€16sajdtsdgaival iisszefiigg6 tulajdons6gokati
az egyes mohaexpozici6stechnikdk(transzplant6ci6s
€s bag technika)6s a
fi ziol69iai param6terek<isszefii996seit.
A kutatdsok az F006195 nyilvdntartdsi sz6md OTKA F/2 p llyAzat timogatls'val
folynak.
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Xero-6s mezofil mohafajok fotoszintdzis-cikol6giar
tulajdons6gainakszezon6lisdinamik6ja
Marschall Zolt6n, Cseh Roland, Dulai S6ndor 6s Molnrir Istvi4n
Eszlerh6zyK6rolyTanftkdpz6F6iskola,Nitv€nytaniTansz6k,Eger

L.
A poszterbemutatja a Tonella tortuosa(L.) Limpr. 6sa llyp num cupressiJorme
klorofill
fluoteszcencia
g6zcsere,
valamint
klorofill a 6sb ta alm6nak,
mohafajokCOz
dvszakosv6ltakoz6sait.
indukci6sparam6tereinek
terijlet€r6lkertiltekbegy6jt6sre
Csdkpilis-hegy
A mohamint6ka Biikk hegysdgbeli
helyek a Tortella tortuosafaj
mintav€teli
6s m6r€sre1993194-ben
evszakonkent.
A
€s
sziklaoldal, egy nyilt sziklatet6,a Hypnunt
eset6benvdlgyalji biikkiis,€szaknyugati
cupressifonneeset€benpedig vtilgyalji biikkiis, mezofil tiilgyes, z6rt nyflfarkfuves
gyep,€s sz6raztttlgy€svoltak.
Az e\e6 dkol6giai adotts6gri helyekol ye1JTortella tortuosa mohafaj mil:.t'i
a fotoszintetikustulajdonsdkiildnbs6geketmutatnak(mindegyikvizsg6lt6vszakban)
gaik tekintet6ben.
Ezenkiiliinbs6gekm6rhet6ka rtivid ideig (2 h6napig)azonoskdriilmdnyek kiizdtt tartott mint6kn6l is. Hasonl6 erdmenyeketadtak a Hypnum
cupressiformekiilitnbitz66l6helyeir6lvett miniii is, ahol a faj alatti taxon6miaialakktir6k szerintis kiiltinbs6gekvannaka m6rtfiziol6giai param€terekben.
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A "ffrev6" muflon-t6pl6l6k korl6tlan forr6sok eset6n
MStrai Katalin
GATEVadbiol6siai
Oktat66sKutatdAllomds
A muflont a hdrom nagy tdpldkoz6si tipus (koncentrdltan viilogat6, vegyes 6s
ffiev6) kiiziil sokan f0ev6nek tekintik. Eredeti kiirnyezet6ben els6sorban a ffifdl6ket
fogyasztia az 6v folyamdn. Morfoldgiai jellemz6it tekintve azonban egyformdn alkalmas mind az egyszikfrek (testtdmeghezkdpest viszonylag nagy bend6-rec6sgyomor),
mind a ktinnyebben emeszthet6l6gysz6njak6s fiissz6rri6veshajtdsok hat6kony kihaszndl6sdra(kis szejmeret).
A Vadbiol6giai Oktat6 6s Kutat6 Allomds kisdrleriteriiler6re(Giidtil16i-dombvid6k) a 80-as 6vek elejdt6l muflont telepitettek.Ugyanott szarvas,6z6s di4mvan. A
terijleter, a Bromus-os akiicosok mellett, nudum fenyvesek, id6s, gazdag cserjeszintff
kocs6nyos, kocs6nytalan trilgyesek 6s cseresektaldlhat6k. Az erd6ket mez6gazdasiigi
t6bl5k(lucema,zab)szegdlyezik.A vizsgdlatbanarrakerestemviilaszt,hogy egy ilyen,
a muflon eredeti 616hely6hezkdpestgazdag6s v6ltozatos,veget6ci6hogyan tiikrdz6dik
a tdpldlik botanikaidsszetdreldben.
A vizsgdlatotl99l/92 6v 6szdn(okt., nov.) gyfijtittt hullatekmintr{kb6l
(n = 70 db
hullatdkcsom6) yegeztem mikrosziivettani feldolgozrissal.
A nuflon 6szi t6pl6l6ka tipikus vegyes tipusri volt a fiisszrirrjak (57Vo),k1tszik(t
l6gysz6riak (337o) dominancidjiival. Az egyszikfiek (6Vo)4.sa magvak szerepe(3Vo)
elhanyagolhat6 volt.
A tApl6l6k 6s a vegetdci6 botanikai iisszetdtel6nekrisszehasonlitdsaazt mutatta,
bogy a muflon el6nybe r6szesitettolyan ntiv6nyeket is, melyek csak kisebb foltokban
(Rubrs spp.), szdlank6nt a tiilgyesekben (Prunus mahaleb), vagy a mez6gazd,asdgi
parlagteri.iletekenill. szegdlybenel6fordti6 Chaenopodiun spp. Hatdrozottanelked.ilte
viszont a tdlgyet (pref.index= -{,6) 6s az egyszikfreket
(pref.index= -0,75).
A muflon tehi{tnem legel6tipusrit6pl6lkoz6sistrat€gi6tfolytatott a vizsg6ltid6szakban,ink6bb er6senszelektdlt(mert megtehettel). A szelekci6feltehet6ena tdpanyag min6sdg6re6s nem ttimeg6reirrinyult. Az egyszikfiekdominanci6ja- azaz a
legel6tipusri tdpl6lkoz6si viselked6s- korldtozott tripldl6kforrrisok esetdn6rv6nyesiilhet.
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Az tireginyril szezon6list6pl6l6k6nakv izsg{lata
a Bueaci Osbor6k:isban
M6trai Katalin' dsAltbeckerVilmos'
lcAtE vudb^iol6giui
okrar6€s KutatdAuomds,cddtill6
"ELTE Etol6siaiTanszdk.Gitd

A Bugaci 6sbor6k6s leggyakoribb niiv€nyev6je az iireginyfl. Tripl6l6kdnakszezon6lis dssz€tdteldta hullat€k miklohisztol6siai analizis6vel becsi.iltiik.
Az 6sbor6kris niiv6nyzet€nek gyepszintjet alkot<i fajokbril herbiiriumot keszftettiink. Az egyes nOvdnyfajokepidermiszdb6l mikroszkdpos katal6gust 6llitottunk <issze,
ezt haszndltuk a t6plSl6kfragmentumokazonosit6sdra.
Az iireginyfl szezon6list6pl6l6k6nak elemz6s6re,a 35 hektdros vizsgr4latiteriileten, szezon6lisan azonos rjtvonalon 6s mddszerrel "kevert" mint6t gyijtitttiink. A
"kevert" mint6kb6l 30-40 db hullatdkbogy6kb6l dl166tlagmitdt kdsziteuiink, amelyb6l
- a minta homogenit6s6t6l fiiggoen - 3-8 ismdtldsben v€geztiik el a niivenyfajok
azonositi4sdt,tisszesen1365 db epidermisz alapjdn.
A t6pl6lkozdsbeli kiikinbs6geket egyszempontosyariancja-analizissel becsiiltijk.
A knldnbsdgek szignifikanci6j6t Duncan multiple-range teszttel (az Agrop!ron pectinatum, Festuca vaginata 6s Juniperus comrnunis eset6ben T-pr6b6val), p < 0,01
val6szints6gi szinten vizsgi4ltuk.A szdmitdsokatSPSS/PC+programcsomaggal vEgez-

tuk.
A "kevert" mint6k megbizhat6an reprezentdltak a tdpldl6k botanikai itsszetdtel6t
(ndv€nyfaj el6fordul6sa l0Vo, CY range = 4-34Vo). Kivetelt a Salix rosmarinifuLia
magas varianciSjamutatott ny6ron (CV = 43Eo),annak ellen6re,hogy az ismdtldsek
sz6ma8 volt. A ny6ri t6pldlekbanjelent6sebbardnyban(10%) el6fordul6egy6b n<iv6nyek CV-e azonbannem haladtameg a34Vo-ot.
Az iireginyril n<iv6nyvdlaszt6sa
monotonnaktinik. Egy-egy 6vszakbanl-2 ndvdnyfaj kulcsfajnak bizonyult. Ezek tavasszal a Festuca vagina.ta (7 sEo), nyfuon a
Thynus glabrescens (307o), 6sszel az Agropyron repens (27Vo)6s a Bromus inermis
(33Vo),mig t6len a Ligustrum vulgare (56Vo)voltak. A f. gbbrescens azerttekinthet6
ny6ri kulcsfajnak - jdllehet ardnya alig fele fentieknek - mert ebben a szezonbanaz
itsszestitbbi ntivdnyfaj fogyasztdsamesszeelmarad t6le (0-157o).
A Juniperuscommunisminden €vszakbanjelen van a tdpl6l6kban,azonbancsak
telen szdmottev6 (lgEo) tdpl6lekforr6s. Ez azonban meghatiiroz6 lehet az 6sbordkris
termeszetesfelfjul6sa szempontjiib6l.
A vizsg6latoktov6bbi r6sz6ben,az iireginyil tripLilekads az 6sbor6kdsbotanikai
dsszetdtelekiizdtti dsszehasonlit6smutatja meg, hogy a felt6rt ktliinbsdgek az egyes
niiv€nyfajok fogyaszt6sair6nti elt616preferenciStjelentenek-e?
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Felhagyott zempl6ni kaszil6rdt mai 6llapota 6s
rekonstrukci6i6nakkil6tr4sai
Matus Gdbor
KLTEOkol6giai
Tanszik,
Debrecen
A zempl6ni Boh6-ret feltehet6en a XVIIL szizad v€g€n kialakitott eredetileg
mintegy 100 ha kiterjed€sfrhegyi kaszril6.Hagyom6nyosmfiveldsdvela hatvanas
6vekben hagytak fel, ekkort6l kezd6dittt meg leromliisa 6s rdszbeni beerd6sriddse.
Teriilet6nek egy r€.sze1993 mdjusi{banledgett.
1992-93-ban tdbbsziiri bejdr6ssalfelt6rk6peztema teriilet 20 v€dett niiv6nyfajdnak
elterjed6s6tds 6llom6nynagysiigdt,mig a vegqtrici6 le696sutrini dllapotrit 1993jriliusdban egy 6lland6kvadrdtokb6lell6 rendszertelepitdsevel
6sels6felm6r6s6veldokument6ltam. H6rom, a teriiletre jellemz6 vegetiici6tipus: Brachypodium
ptnnatum-Calamagrostis arundinecea Eyep, Molinia cf. arundinacea-Deschampsia
cespitosa gyep Es fiatal Betula pendula €rd6 aljndv€nyzetele6gett 6s 6p dllomdnyaiban
l0-10, tisszesen60 cdnol6giaifelv6telk6sziilt.4 m/-es kvadr6tokbana fajlistrinkivill
feljegyzdsre ke ilt a reproduktiv f6zisig eljutott fajok szdma, valamint az 6llominy
Stlagosmagass6ga,-borit6sa6s ennek egyszikfr/kdtszikdmegoszldsa.Kezel6senk6nt l0
'lll6
ism6tl6sben
m'-1616166s holt r6szrebontottfitomasszamintdt vettiink.
A v6delem alatt 6116fajok a beerd6siilt teriiletek6l kipusztul6ban vannak, egy
rdsziik ttibb, egym6stdl elszigetelt gyepfoltra szorult vissza,tiibb faj igen sz6rv6nyossd
velt. A fiatal nyiresek kvadr6tonkdnti 6tlagos fajsz6ma ds virdgz6 fajainak sz6ma a
gyepek6n€l szignifikdnsan alacsonyabb.A]r"egeit Brachlpodium-Calamagrostis gyepben 6s a nyiresben nem v6ltozott jelent6sen a fajszdm 6s virigz6 fajszim, sem pedig a
fitomassza 6l6lholt ar6nya. A tfz kdrositotta nedves gyepekben ezzel szemben a
Molinia cf. arundinacea vegetativ 6s reproduktiv jellemz6i nek drasztikus niiveked6sdt
tapasztaltuk, mely a kis6r6 fajok sz6mrinak6s virdgz6 fajsz6m6nakszignifikr4nscscikken6s6velj6rt egyiitt.
A pontt€rk6pezds eredm6nyei aIIa mutatnak, hogy a fokozottan v6dett teriilet
botanikai 6rt6keinek fennmarad6saatt6l fiigg, sikeriil-e megillitani €s visszafordftani
a beerd6siil6st.A tfizeset ut6ni felm6r6s aztjelzi, hogy a kdkp€rje vitalitdsdnak rendkiviili fokoz6d6sa a m€lyebb fekv6s0 teriiletrdszekena fajgazdasrigtoviibbi visszaes6s6hez vezethet.
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Ruderdlisgyomndv6nyzetszukcesszi6j
6nakkezdeti
szakaszafelhagyott nyirs6gi 6llattart6 telepen
Matus Gi4bor6s T6thmdresz B€1a
K L T E O k o l o s i a i T a n s , , d kD
. ebrecen

Alland6 kvadrdtokkat h6rom 6ven dt ( I990-92) kiivettiik nyomon egy V6mosp€rcs
k<izel6benfekv6 felhagyott libatartd telep ndvdnyzet€nekfejl6d€s€t. Az eredeti 6ve16
homoki legel6t (Cynodonto-Festucetun pseudovinae) rendkiviili tdpanyagterhel6s6s
tapos6s6rte, a fiildfelszin feletti veget6cidjavardszt elpusztult.
A Raukiaer- €s Ojvdrosi-f6le dletformatipusok gyakorisrigr4t,valamint Numata
nyom6n a szukcesszidfokot hdrom aszpektusban(dprilis, jrinius, szeptember) kdsziilt
ciinol6giai felv6telekborit6si adataialapjiin szdmitottuk.A ndv6nyzetdinamikdjdta
domin6ns fajok kicserdl6ddsdvel,mig a vegetdci6 hierarchiiijdt dominancia-diverzitiis
g<irb6kkeljellemeztiik.
Ndh6ny er6sen dominiins faj gyors kicser6l6ddsdt 6s a kvadriitonkdnti fajsziim
egyenetlen nriveked6s6t tapasztaltuk. A ndv6nyzet borit6sa 6s a szukcesszi6fok ti4g
hatdrok kttziitt szabdlytalanul fluktuelt; ebben val6szfn0leg szerepe volt a vizsgi4lt
id6szakegyenetlencsapad6keloszl6sdnak
€s aszdlyainak.
A szukcesszi6mintegy m6sf6l dvig tart6 pionir f6zis6ra Chenopodio-scleranthea
c<inol6giai karakter0 nyr4ri,majd tdli egydvesekuralma 6s a kiiziissdgek extr6m dominanciaviszonyaivoltak jellemzdek. Ezt kdvet6en t6rsuldstanilagindifferens fajok,
kdztiik 6vel6k betelepeddse6s kiegyenlitettebb hierarchi6ji kiizdssdgek kialakuLisa
kezd6ddtt meg. A bolygatatlan gyepekrejellemz6 Festuco-Bromea6s Sedo-Corynephorea elemek hdrom dv mriltr4n is csak aldrendelt szerepetjiitszottak 6s majdnem
kizr4r6lagmint koratavasziegy6vesekvoltakjelen. Az rhiz6mils-sztdl6s
6vel6k sikeresebben telepedtek meg, mint a vegetativ terjeddsre nem kdpes zsomb6kol6 fiivek 6s
kdtszikfiek.
A dominanciaviszonyokivszakos 6trendez6dds6t
tapasztaltuk;a dominiinsegydves fajok a ny6ri aszpektusban6rt6k el legnagyobb relativ boritdsukat, mig a tavaszt 6s
az 6szt kevdsb6 meredek lefutrisri dominanacia-diverzitdsgiirb6k jellemezt6k. A harmadik 6v vdg6re t<ibb6letformatipus 6s ccinol69iaicsoport egyiitt6l6se alakult ki.
A folyamatot Grime nrivdnyi strat6giatipusokelmdlete alapj6n drtelmezve a bolygat6s ut6ni vegetdci6fejl6d6sbenruderalisok uralta els6 stiidium 6rt v6get, melyet a
stressz-toler6nsokel6retdrdsekiivetett.
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vizsg6lata
Bokrostipusrizuzm6knriveked6s6nek
6vel6 nyflt homokpusztagyepben
M6zsaKatalin
Budapest
ELTENijvenyrendszenani
Tansz€k,
€sOkol6giai
A Duna-Tisza kdzi €vel6 nyflt homokpusztagyepben(Festucetumvaginqtae dqnubiale) jelent6s szerepettdltenek be a kiszdradi4st016
kriptog6mok, kiizttik bokros tipusf
Cladonia fajok. Cladonia furcata 6s Cladonia convoluta fotoszintetikus aktivit6s6nak
m6r6se koriibban azt mutatta, hogy fiziol6giai aktivit6suk napszakosanaz egdsz dv
sordn r<ivid id6szakokra korl6toz6dik. Mivel borit6suk, primdr produkci6juk a gyepben
m6gis jelent6s, ez felveti azt a k6rd6st, hogy niiveked6siik milyen m6rtdkfr 6s milyen
id6szakban a legintenzivebb?
Zuzm6 telepek nijveked6s6nekm6r6s6re a fdnykdpez6sesm6dszer a legelterjedtebb, de bokros tipusri fajok eseten ez nem ad megfelel6 eredmdnyt. 1992-93-ban a
telepek ntivekeddsdnek illetye pusztuldsi4naknyomon kiivetdsdre Cladonia furcata
eset€n a podecium hosszt, Cladonia convoLuta-ntl a telepi sallangok hosszdt mdrtem
hftom egymdshoz kiizeli, de kiilttnbdz6 jellegfi zuzm6populiici6ban.
Eredm6nyeim szednt a tiibb hetes aszdlyosid6szak pl. 1992. tavaszdner6teljesen
a telepek pusztuldsa irdny6ba hat. Cladonia furcara-niil a pod6ciumhossz 15-407o-al
csdkkent 3 h6nap alatt. Ez a ledpi.il6sCladonia convoluta telepeirecsak kisebb m€rt6kben voltjellemz6.A zuzm6telepekniivekeddse
szemponi6b6laz 6szi-tdliid6szaknem
bizonyult kedvez6bbneka tavaszi-ny6rindl.
Hasonl6ana fotoszintdzism€rdsekeredm6nyeihez,nincs kifejezett szezon6lismenete a n<iveked6snek,
hanem az aktudlis
id6j6r6s, els6sorbana csapad€keloszlSs
hatdrozzameg, hogy adott id6szakbana telepek
ndvekeddsevagy ledpiil6sea jellemz6.
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Magasabbrendfniivdnyekvizhidnystressz
alatti fiziol6eiai v6laszai
M6szrirosIlona, Enczi Judit, T6th Viktor, M6dy Ibolya'
Marschall Marianna, Gy6ffi Zsolt 6s Veres Szilvia
KLTE Ndv€nvtani Tansz€k, Debrecen

ntiv6nyeklimitdlt kdrnyezetifelt6telekalatti fiziol6giai vdlaszaA magasabbrendfr
inak vizsg6lata r€g6ta az 6rdekl6d6s kdz6ppontjriban r4ll. Kiiliintjsen nagy hangsflyt
fektetnek a vizhidnystressz hatiisainak feltdr6s6ra, de ennek ellendre az adaptdci6s
folyamatokr6l, a tolerancia 6s a vfzhi6ny til616s6t biztosit6 v€dekezesimechanizmusok6l m69 mindig keyesettudunk. A vizhidny leggyakrabbanszdrazsiiggalprirosul, de
hasonl6fizio16giaitiinetekjelentkeznek,ha ionos 6s nem ionos ozmotikumokvagy a
talaj alacsony h6m6rsekleteakad6lyozza a v izfelv 6telt.
A kutatdsaink f6 cdlkitfiz€se, kontrolldlt ktidilmdnyek kiizdtt feltdrni azokat a
fizio16giaifolyamatokat6s jellemz6ket,amelyek6rz6kenyenreag6lnaka vizhidnystresszre, igy markerk6nt haszn6lhat6k,6s term6szeteskririilmdnyek kiiziitt, tdrsul6szszintre kiterjesztett vizsgdlatokbanmegbizhat6 informdci6kat nyfjthatnak a ndv6nyek
6161.
sz6razs6gtoleranci6j
A vizhii4nystressztkiilitnbitz6 koncentriici6jri s6- (NaCl) €s mannitol-oldatokkal
modelleztiik,€s a hasonl6jellegt munkdkbanalkalmazotttesztniiv6nyek(kukorica,
bekiivetkezdvdltozdsokatvizsgdltuk.Nyomonbab, bors6) fiziol69iai viselked6s6ben
kdvetttik a hajtdsok 6s gytikerek niiveked6s€nek,a levelek szt6makonduktancirijiinak,
a fotoszintetikuspigmentkompozici6nak,a levelek nitr6t redukt6z aktivitSsiinak,a
prolin ds a pliamin-szintneka vdltoz6sait.
mutataz ionos6snem ionos
Meg6llapitottuk,hogy a hriromfaj elt6r6€rzdkenysdget
a kukorica pedig
a
s6kezel6sekre,
ozmotikus stresszelszemben.A bab 6s a bors6 inkribb
gyiikerek
fejl6d6s6t 6s
hajtdsok
6s
az ozmotikus stresszre reag6l drz6kenyebben.A
Az
befoly6soljdk.
eltdr6en
fajt6i
6s
szintjei
relativ ndveked6sir6t6jdt a vfzhi6nystressz
gytik6r/sz6r
ariiny
kdzel
hat6sdra
a
stressz
egy hdtig tart6 200 mosmol s6 6s ozmotikus
k€tszeresdrendvekedett. A szt6makonduktanciaa leg6rzdkenyebbstressz-markernek
s6 6s mannitolkezel€sekels6napjdnis 4G-50sziizal6kos
bizonyult,mrir a m€rsdkeltebb
csiikken€st mutatott. A s6 €s ozmotikus stressz hatdsdraa fotoszintetikus pigmentek
jelent6s degradrici6ja megy v6gbe, a klorofillok eset€ben nagyobb, a karotinoidok
v€gzettvizseset6benkisebbm6 6kben.Etioldlt majd megvildgltottcsirancivdnyekkel
bioszint6zise
a
klorofillok
alatt
stressz
96lataink azt mutatj6k, hogy a s6 6s az ozmotikus
er6sen g6tl6dik. A vizhi6ny hat6s6rajelent6s vdltozesokattapasztaltunka N-anyagcser€ben, ami megnyilvi4nult a fehdrjetartalomban, a szabad aminosavak (kiildntisen a
a nitr6t
A NOI-asszimoldci6kulcsenzimdnek,
prolin) 6s a poliaminok mennyis6g6ben.
alatt
is
50-80
vizhi{ny
ideig
tart6
rdvid
m6rsdkelt
6s
reduktdznak az aktivit6sa mdr a
(Nysz
€s
V4
T
5069)
OTKA
kiilts€geit
A
kutat6sok
levelekben.
szdzalEkracsiikkent a
biztositjdk.
(Nysz
p
t6mogat6sok
tlyAzati
T 006196)
OTKA V5

I t'7

Szeged,1994
III. Magyar Okol6gusKongresszus,

Evohici6s dinamika forrdskompetici6smodellben
Meszdna G6za
Budapest
Csoport,
ELTEAtomfizikaiTansz€k/Popul6ci6bio16giai
Ismeretes, hogy amennyiben fajok kdlcsitnhatdsdt er6forriisok6rt val6 verseny
okozza, legfeljebb annyi faj 6lhet egyiitt, amennyi az er6forrdsok szrima.Specidlisan,
egyetlen er6forr6s6rt foly6 versenynek mindig egyetlen nyertesevan, tudiillk az a fa1,
amelyik az er6forrds legalacsonyabbszintje mellett kepes populici6jdt fenntartani, s
amelyet igy optim6lisan alkalmazkodottnak tekinthetiink. Egy er6forr6s eset6benteh6t
- legal6bbis elvileg - mindig meg tudjuk j6solni a szelekci6kimenetel6tegy maximumelv segitsdgdvel. Tiibb er6foresra azonban a probl6ma nincs megoldva: 6ltaldban
nem tudjuk, hogy a sz6bajiihet6 fajok kttziil melyik lesz az a n'hiny, amely tart6san
egyutt fog dlni,6s amelyekkoalici6jdtmdr nem tiimadhatjameg tovdbbifaj.
Modelliinkben er6forrdsok6rt versenyz6 haploid organizmusok evoltici6s dinamikdj6t vizsgriljuk.Feltessziik,hogy az evohlci6 lass6:a mutiici6k kicsik 6s ritkdk. Az
egyes fajok fitnesse a forrdshir4nyok,a forriishidnyok viszont a denzitdsok linedris
fiiggv6nye. (Eredmdnyeink tdbbs6gelokdlis 6rtelemben 6rv6nyben marad nemlineiiris
fiiggdsekre is.) Ily m6don egy fajt k6t vektorjellemez az er6forriisok ter6ben.Az egyik
a fajnak az er6forrdshidnyra vaki 6rz6kenys6g6tirja le, mig a m6sik a faj egy egyede
6ltal okozott fordshi6nyt jellemzi.
Ha N az er6forriisok szdma,a versenyz6fajok ter6nekegy legfeljebb N- I dimenzi6s
altere az, amelyet a nem trivi6lisan h6trrinyosfajok alkotnak. Forditva, ha a viiltozatok
tere N-1 dimenzi6s, az er6forrdstdrnekegy N dimenzi6s altere az, amely kis megvdltoz6sokn6l relev6ns.
Az evolfci6s hajt6er6 kdt komponensrebonthat6.Az els6 komponensaz <ikol6giai
viikuum fitness gr6diense,mig a mdsik a kompetici6 asszimetrikus volt6val - amikor
tudniilik a kdt emlitett yektor nem esik egybe - kapcsolatos.Kiiltindsen fontosak azok
a vdltozatok, amelyekre ez a hajt6er6 z€rus.Ezek az ugynevezettszingul6ris strat6gidk
8 tipusba sorolhat6ak 4 krit€rium alapj6n (evohici6s stabilitds, konvergencia stabilitds,
invrizi6k6pess6g6s ritka el6ny). Ez az oszt6lyoz6smegegyezik a Kisdi Eva ds Srefan
Geritz 6ltal kifejlesztett 6ltal6nos elmdlettel, jel6ul annak, hogy a modellijnk feltevdsei
igen 6ltaldnosak.Megmutathat6, hogy az evohicids stabilit6s/instabilitrisegyen6rt6kf
MacArthur fi nomszemcs6s/durvaszemcsds
felosztds6val.
A fentiek vAltozatlanul 6rvdnybenmaradnak abbanaz esetbenis, ha az er6forrdsok
egy folytonos sokasdgot(niche-tengelyt) alkotak: ekkor a hasznositdsigiirb6k ter6ben
kell a megfelel6 alacsony dimenzi6s altereket megkeresni. Ily m6don az er6forr6sfeloszt6s, niche-szegreg6ci6szokdsoskoncepci6i is t6rgyalhat6ak modelliinkben speci6lis esetkdnt.
Meggondol6saink az er6forrdst6rbengrafikusan reprezent6lhat6ak.
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demogr6fiaivizsgdlatokegy ldszsztyepr6t
Osszehasonlft6
faj popul6ci6in
Molnrir Edit
MTA Okol6giai 6s Botanikai Kutat6intdzete.Vdcriit6t

Egy ldszsztyepr6tk arakterfaj(Taraxacumserotinum (w. et K.) Poir' populici6inak
viselked6s6t tanulmdnyoztuk tiibb 6ven 6t eltdr6 diszturb6ltsdgf (egy legeltetett' degrad6lt 6s egy kevdsbezavart, kas26lt) 6llom6nyban. A megfigyeldsi egys6genbeliil (75
mz) minden rozettdt folyamatosanjeldltiink €s figyeltiink. A legeltetds6s a kaszdldsa
vizsgdlatokkezdetdn( 1987)megsziint.
A populr4ci6kdemogr6fiai param6terei eltdr6st mutattak a term6hely fnggvdny6jelent6sencsdkkenta kaszdltdllomdnyban.A nagymdrvfr
ben. A populdci6nagys6g
mortalitdst a natalitds nem tudta kiegyenliteni. A legeltetett 6llomiinyban a popul6ci6
m6rete csak kism6rt6kben cstikkent. A natalitris csak a harmadik 6vt6l detekt6lhat6, s
n<ivekv6tendenci6jri. A sziiletdseksziima a kaszelt term6helyfr popuL{ci6bannagyobb
volt, mint a legeltetettgyepben(1993-ig),de az fjulat hil€l6sirizik6ja hasonl6mindkdt
helyen. A szaporodSsm6dgyakoris6ga szint6n term6hely fiigg6s6gre utal.
Eddigi megfigyel6seink szerint a Taraxacum serotinum popul6cidk m€ret6nek
szab6lyoz6s6banjelent6s szerepetjiitszanak (kiizvetett vagy kiizvetlen m6don) a vegetdci6 fiziogn6miai 6llapota ds a zoog6n kdrosit6k.
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N6di mad6rkriztiss6gekkcilt6sbiol6giaivizsg6lata
MolndrGyula
MagyarMad6rtani
Egyesiilet
6sTerm€szewedelmi
Gdmtelepeken 1982 6s 1990 krtzt vigzett vizsg6latok kiizben sok esetbental6ltam
nagytesto, nddban kdlt6 faj f€szke alatt kistestfr maddr f6szk6t. A Tiszaalp6ron, a
Pacsmagitavakon 6s 6cs6n v6gzett vizsg6latok eredm6nye42 egyi.ittfdszkel6svolt. Ez
az dsszesg6mtelepif€szkek(803) 5,27a-a.A hiirom 6l6helyena leggyakoribbvolt az
egyiittfdszkeldsa Pacsmagitavakon ( 12,5Vo),majdTiszaalpdronkevesebb,Ocs6npedig
egy sem volt. Az okok a nrivdnyzet, a ndd struktfrdjdban kereshet6k.A leggyakoribb
kistestfi faj a vizityfk volt, mely faj fdszkeit felt6rk6peztem a gdmtelepek ktirtil 6s
tdvolabb is. A g6mtelepeksz6l6t6lsz6mitott 15 m-es siivban 18, tdvolabb6 f6szket
tal6ltam. A g€mtelepeken,f6leg ha az kiil<in foltokban szervez6diitt,a pdros f6szkeket
a telepfoltok sz6lein taldltam.
Az egyiittf6szkel6sekn6lm6rtem a nagy 6s kis fdszkek adatait, a tengelyben6pit6st
6s a vizmdlys6get. Ha a kis fdszkek a nagyobb fdszek sz616n6ldpiiltek, a sok iiriil6kt6l
a kdltds megsemmisnlt (3 esetben).A leggyakoribb egyiittf6szkel€sta nagyk6csag*vizitytik fajokndl €szleltem. Mind a nagytestfr,mind a kistest0 madarakniil 6-6 faj vett
rdszt az egyi.ittfdszkel6sben,egy esetbenhdrmasktiltds volt.
Vizsg6ltam a vfzityrik f6szkek tipusait, melyek a fdszek gyakori fedett 6pitdsemiatt
val6szini a v€delem ig6nye a ragadoz6k (pl. barna r6tih6ja) ellen.
Mds maddrfajokn6l (guvat, nddi dnekesek)is gyakori ez a f6szek6pitdsim6d, ami
szint6n a vddelmet szolg6lja. Ez a t6ny felhaszndlhat6e fajok tudatos telepitdsdreis.
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A nciv6nyekt6rbeli izol6lts6ga: lciszpusztagyep-foltoka
D6l-Alfiildiin
Molniir Zsolt
MTA Okol6giai 6s Botanikai Kutat6inlizete, V6crdt6l

A MacArthur-Wilson-fdle szigetbiogeogr6fiaiegyensrilyelm6letegyik alapfeltev6se, hogy az egyes szigetek fajszr4m6tl6nyegesenbefolyrisolja a szigetekneka propagulumforr6st6l val6 t6vols6ga. Ez€rt meglep6, bogy a nagysz6md szigetbiogeogrdfiai
tanulm6ny ellen6re kevesettudtunk meg a n<iv6nyekt€rbeli izol6ltsdg6r6l, az izoldlts6g
hatrisai16l.
Ennek oka taldn abban keresend6,hogy a niivdnyek 6ltaliban kev6sb6dinamiku-kdrnye
sak, 6s m6sk6pp"tapogadrlkle" a
zetiiket,mint azok az dllatok, melyekenaz
elmdletet kidolgoztdk 6s tesztelt6k.
Vizsg6latainkat d6l-alf<ildi liiszpusztagyephabitatsziget€kenv6geztiik. Vizsg6ltuk
kiiliinbiiz6 izol6lts6gri kialakul6 sz6razgyepekbena specialista nriv6nyfajok betelepiit6s6nek t6volsdgfiiggdsdt, valamint becsiiltijk szikespusztdkontaliilhat6 ldszpusztagyep-foltok t6rbeli izol6ltsdgdnakm€rt6k6t.
A tdvols6gfi.ig96svizsg6latrihozhiirom kontrasztosszitudci6t viilasztottunk: "rdgi"
ldszpusztagyepekkel6rintkez6, "kdzeli" ds "tiivoli" gyepeket. Azt tapasztaltuk, hogy
mdr n6h6nyszdzm6terestdvolsiigjelent6senkorl6tozzaa specialistafajok koloniz6ci6jdt, mfg n6hdny kilometer m6r teljesen meg is sziintetheti azt. Eredm6nyeink j6
risszhangbanvannak azzal a felt6telez6ssel,hogy a termdszetes fl6ra ztime er6sen
korl6tozott terjed6k6pess6gfr
.
Vizsg6lataink mi4sik rdszdben szikespusztai ldszpusztagyep-foltokjellemz6 ntivenyfajait t6rk6pezttik. Az egyesfajok terjed6k6pess6g6tfigyelembe vdve becsliltiik az
egyes el6fordulisi helyek kdzti izol6ltsiig mdrtekdt,6s ezt t6rk6pen6br6zoltuk. Kul6nbiiz6 terjed€si tiivolsiigokat haszndlvavizsgdltuk az izoliitumrendszermintezat't. Ez a
m6dszer lehet6s6get adhat alra - term6szetesenmegfelel6 kalibrdlds ut6n -, hogy
becsiiljiik kiilitnbitz6 term6szetvddelmilegfontos kdziissdgekizolilltsdgdnak m6rt6k6t.
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Liiszpusztagyepekkialakul6s6nak6rdekesesete
Molnrir Zsolt
Vicnit6t
Kutat6intdzete,
MTA Okol6giai
6sBotanikai
Az Alf<ild lecsapoliisautrin a hajdani 6rterek talajai fokozatosanszdradnak,sztyePpesednek, azaz a r6ti talajok fokozatosan csernozjom rdti-, illetYe r6ti csernozjom
talajokk6 alakulnak. Ahol ez nagy teriileteken mehetett, illetve mehet v€gbe, ott az
egykori kasz6l6rdtekhely6n ma szdnt6mfivel6sfolyik. Ahol azonbana vizszintcstikken6s hatds6rakitttttt talajf sz6razlegel6k alakultak ki szikes vagy csak mdlyben szikes
talajokkal a kasz6l6r6tek - bdr elszeg6nyedve- a m6lyebb tertileteken, foltokban
fennmaradhattak.
A szdrazod6ssor6n, ha a teriilet nem szikesedik el, ezek az ecsetpdzsitoskaszdl6k
liiszpusztagyepszer0szdrazgyepekk6alakulhatnak. Erre ktildntisen ott nyilik alkalom,
ahol apr6bb kiemelked6sek taldlhat6k az ecsetpiizsitosmdlyed6sekben,vagy ahol a
kasz6l6rdtekapr6 foltokban maradtak meg.
A kialakul6 szdrazgyepekpropagulumforri4saa kitzeli liiszpusztagyep-foltok niive\yzete, b6r valdszinfi, hogy egyes fajok betelepiil€s€t nagyban gdtolja a tavaszi
magasabbtalajvizszint 6s a talajok kdt0tts6ge.
A betelepiilt fajok kdzel h6romnegyedea pusztdk leggyakoribb, egynegyediik a
sz6rvr4nyosfajokb6l keriil ki. Lok6lisan ritka fajok betelepii16s6tcsak kiv6teles esetben
figyeltiik meg.
A kialakul6 gyepek cdnol6giai specializr4l6ddsanagym€rtdkbenfiigg a legeltetds
intenzitdset6l."Optim6lis" legeltet6sesetdna specialist6kardnyaeldrhetiaZV4OVo-ot
is, azaz a kiizepesendegrad6lt liiszpusztagyepekszintj6t. Tiibb, az Alf<ild<inritkribb faj
is megtaldlhat6 ezekben a gyepekben p6lddul a Phlomis tuberosa 6s a Dianthus
Dontederae.
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A parci6lisvonuldsegy lehets6gesszabdlyoz6sa
M6ra Veronika €s Cs<irg6Tibor
Budapest
Tanszdk,
ELte ttf, Attatszervezettani
A mad6rvildgban tijbbfdle vonuLisi stratdgia ismeretes.Ezek ktiziil a legdsszetettebb,6s sok vonatkozdsbanmdg csak kevdssdismert a parciiilis vonuliis.Az ebbe a
tipusbatartoz6fajok egyedeinekegy rdszevonul, mds r6szenem, mivel a vonul6sb6l
ad6d6 el6nydk 6s hritrrinyok az adott teriileten 616madarak esetdbennem kedveznek
egyertelmfensem a migrdns,sem a rezidensstratdgiiinak.Azt, hogy egy adott egyed
vonul-e vagy sem,feltehet6engenetikai,viselkeddsi6s kiirnyezetit6nyez6kegyiittese
hat{tozza meg.
Egy tipikus parcidlis vonul6 fajt, az erdei sziirkebegyet (Prunella modularis)
vizsgiiltuk 1982-91 kdzott az Ocsai T6jv6delmi Kdrzetben dtvonu166s telel6 madarak
jeliil6si ds visszafog6siadataialapjdn.Megrlllapitottuk,hogy a vonul6sszeptember6s
okt6ber vdge kdzittt, egy hull6mban zajlik le. A madarak ziime a vonul6si id6szak els6
fel6ben €rkezik 6s csak rdvid ideig tart6zkodik a teriileten. Okt6ber kdzepe utdn 6vr6l
6vre \6ltoz6 szamban 6rkeznek madarak €s teriileten tart6zkoddsuk hossza is eltdr6:
egyes 6vekben az eg6sz telet ott tdltik, mds 6vekben nem. Az h6mdrsdklettel6s
h6borit6si adatokkal val6 dsszevetdsazt az eredmdnyt adta, hogy az el6z6 6v id6jdrrisa
hatdrozzameg a madarak k<ivetkez6€vi vonul6si4t€s teleldsdt.
Az iitvonu16 erdei sziirkebegyek a telet a Mediteniineumban tdltik. Telel6teriiletiikhiiz itt igen htek: egdsztdlen dt territ6riumot tartanak, ahova a kiivetkez6 €vben is
Ez nemjellem26az 6ltalunkvizsgdlttelel6madarakra,mivel az itt maradd
visszatdrnek.
egyedek a k<irnyezetifeltdtelek kisz6m(thatatlansdgamiatt nagy kockrizatot v6llalnak.
Ezt a f€szkel6teriiletre val6 gyorsabb visszatdrdslehet6sdgekompenzdlhatja.Mivel az
6tvonul6 ill. telel6 sztirkebegyek kttztttt ldnyeges morfoldgiai ill. kor- 6s ivarbeli
eltdrdseketnem tal6ltunk, arra ktivetkeztethetiink,hogy a migrSns6s rezidensstrat6gia
egy popul6ci6ban egyiitt ldtezik. Mivel e tulajdonsiigok iiriikl6dnek, mindk6t strat6gia
fennmarad hosszritiivonis.
Vizsg6lataink szerint a parcidlis vonulds szabdlyoz6s6banaz id6jdrris,mint kiirnyezeti tenyezt jfltszlk szerepet.A v6ltoz6 id6j6r6si viszonyok miatt a migrdns, ill. rezidens
egyedek mortalit6sa kiil<inbiiz6, s igy a ktivetkez6 6vben popul6ci6beli ardnyuk is rnr{s
lesz. Tehdt egy adott t6l id6jdr6sa a vonuliisi viselkeddsre gyakorolt hatdsdt egyeves
k6sleltet6ssel,a kdvetkez6 generi4ci6nkeresztiil fejti ki.
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A mecseki Tubes nciv6nyzetenekdegrad6lts6gi6llapota *
MorschhauserT. 6s SalamonndAlbert E.
JPTE Ndvdnvtani Tansz6k. Pdcs

Vizsg6latainkkal a mecseki erd6k degrad6ltsdgirillapotr4tkivdnjuk meghatdrozni.
A tridsz mdszk6b6l fel6pii16Tubes-hegy a K<iz€p-Mecsekddli r6szdn,P6cs v6rosa
felett emelkedik.
A hegy ddli oldal6n szubmediterdn karakterf vegetdci6tipusok taliilhat6k: karsztbokorerd6-lejt6sztyepp komplex (Cotino,Quercetum pubescentis mecsekenseet Cleistogeno-Festucetum rupicolae baranyense), m6szkedvel6 t6lgyek (Orno-Quercetum
mecsekense),a gerincen hiirsas-k6rises(Tilio tomentosae-Fraxinetum),hi4rsas-k6rises
6s m6szkedvel6 tdlgyes kitzdtti 6tmeneti tipus. Az €szaki oldalon mezofil lomberd6k:
gyerty6nos-tdlgyes(Asperulo taurinae-Carpinetum mecsel<ense)
6s biikkds (Helleboro
odori-Fagetum mecsekense)valamint ezek v6g6steriiletei.
Az elk0ldnitettvegetrici6segys6gekb6l33 klasszikuscdnol6giaifelv6teltk6szitetttink.
A degraddltsdgvizsgiilatdhoz a Szoci6lis Magatart6stipusokkateg6ri6it haszniiltuk
fel (Borhidi, 1993),melyek kifejezik a zavartsdg,dtalakitortsdgilletye a termdszetes
6llapott6l val6 eltdr6sm6rt6kdt.
A degraddci6t a fajok csoportrdszeseddse
6s csoporttdmegealapjdn sziimoltuk, a
degradrilts6gi kateg6ririk rdszeseddsdtiisszevontan sziizaldkban fejeztiik ki. A kapott
ertdkeket a t6rkdpre visszahelyezttikds izodegradrilts6gigtirb6ket szerkesztettiink
(Morschhauser.1994).
Az igy tyert tdrk6pr6l leolvashat6, hogy a degradriltsrig legnagyobb drtdke a
tarviig6sok 6s a feny6telepit6s iiltal 6rintett teriileteken jelentkezik. A turistautak 6s a
lakott telepiil6skdrzet€bena leromldsmdrsdkeltebb.

x
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III. Magyar Okol,gus Kongresszus,Szeged,1994

A kerti geze (Hippolais icterina) 6l6helyv6laszt6saa
Szieetkiizben
Mosk6tCsaba,B6ldi Andr6s6sWaliczkyZolt^n
MTM Okol6giai Kutat6csoport,Budapest

Atvonul6 6s f€szkel6 kerti gez6k habitat-szelekci6j6thasonlftottuk tissze a szigetkiizi ny6ras-fiizes 6rtdri erd6kben. Az elemzdsekhez8 vegetecids v6ltoz6t mdrtiink
minden mad6rel6fordul6s helydn, valamint vdletlenszeroen kiv6lasztott mintav6teli
pontokon. Az adatokat diszkriminancia analizissel elenezve 4 z6n5t tudtunk elkiiliiniteni a habitat-t€rben: kiz6r6lagosanf6szkel6 z6na,kiz6r6lagosanvonuli4siz6na,6tfed6
zdna 6s haszo6laton kiviili z6na. A lombkorona boritdsa 6s a famagassdg tfint a
legjobban diszkrimin6l6 vdltoz6knak. A fafajiisszet6tela niiv€nyzet fiziogndmiai szerkezet€n keresztiil hatott a kerti geze habitat-szelekci6idra.
Eldzetesenazt v6rtuk, hogy a fCszkeldsrevisszamarad6kerti gezik a vonulds sor6n
megismert dl6helyfoltok kiiziil a legiobbakat fogi6k fdszkel6sre is felhaszndlni. Az
elemz6sekazonban6les kiiltinbsdget tdrtak fel a vonul6 6s a f€szkel6 dllomdny €l6helyv6laszt6sakiiztitt, bdr a niche-ek 16szbendtfedtek.
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sokv6ltoz6s
Madrirkijzciss6g6s vegetiici6-szerkezet
elemz6seh6rom erd6tipusban
Moskit Csaba6sFuiszTibor
Budapest
MTM Okol6giai
Kutat6csoport,
A madrirkiiziiss6g6s a habitatszerkezet kapcsolatdt vizsgdltuk 3 erdei 6l6helyen
(bnkkds Melitti-Fagetum, gyertyAnos-ti'lgyes Querco-Carpinetum, cseres-tiilgyes
Quercetum petraeqe-cerris) a Pilis-hegys6gben.A kiivetkez6 sokv6ltozds statisztikai
eljr4r6sokatalkalmaztuk: "canonical variate analysis" CVA, "multivariate plexus analysis" MPA, "canonicalconespondenceanalysis"CCA. Az MPA a veget6ci6skomponensek 6s a mad6rpopuL4ci6kkiizdtti asszoci6ltsdgi struktdrdt deritette fel. A CVA
szerint a madarakn6l a hrirom habitat dlesebbenkiiliiniilt el egymdst6l, mint a m6
vegetdci6skomponensekalapj6n.A CCA kimutatta,hogy mind a mad6r,mind pedig a
veget6ci6s adatok alapj6n a gyertydnos-tiilgyes mintav6teli helyek a biikk<is 6s a
cseres-tiilgyeskdztitt helyezkednekel. Az alkalmazott sokvdltoz6s analizisek m6s-mris
oldal6t t6rt6k fel a maddr-vegetdci6 kapcsolatoknak.Az alkalmasnak tfin6 m6dszerek
p6rhuzamosalkalmaz6saegyrdsztmeger6sfthetiaz eredmenyekelfogadhat6sdg6t,m6stdnik
r6szt a komplex adatsruktfri4kjobb megismerds6tis el6segiti.Szi.iksdgesnek
megismerdse,
szimutovdbbi16szletesebb
azonbanegyesm6dszerektulajdonsdgainak
l6lt adatsorokon(pl. MPA-n6l).
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III. Maglar 0kol6gusKongresszus,

Amphipoda r6kok (CorophiumcurvispinumG. O. Sars6s

GammarusfossarumKoch) l6gz6se6sETS (elektron
transzportrendszer)aktivitrisa
B. Musk6 Ilonal, G.-T6th Lds216l6s Szab6Edit2
rMTABalatoni
Tihany
Kutatdint6zele,
Limn016giai
2ELTETerm€szetludom6nyi
Kar,Budapest
Az Amphipoda rrikok jelent6s szerepetji4tszanaka vizek anyag- ds energiaforgalmdban mint a szervesanyaghasznosit6i ds jelent6s haltdpli4ldkszervezetek'
Vizsg6ltuk a Balatonban domini4nsAmphipoda faj, Corophium cunispinum 6s
n6metorsz6gipatakban (Breitenbach, Hessentartom6ny) 616Gammarusfossarum oxr'
gdn fogyasztds6tWinkler m6dszerrel €s ziirt kamrrlban oxig€n elektrddi4val,valamint
ugyanezen fajok ETS-aktivitdsdt Owens 6s King ( t975) m6dszer€vel,kiiliinb6z6 h6mdrs6kleteken.
'
C. curvispinum ox\gdnfogyaszt6sa(y, mg Oz g nedvessfly 6ra-' 6rt6kben) exponencidlisan n6tt a h6m6rs€klettel (x, "C):
y = e 4 p ( - l ' 5 2 8 + 0 . 0 6 8 x )r = 0 . 8 2 7
Lasonl,6kepp"nu, ETS-aktivitdssal (y', ml Oz g'l nedvessrilyora'r)
Y ' = e x p ( - 1 , 1 9 3+ 0 , 1 0 4 x )r = 0 , 9 4 5 .
'C-on
2,97; 15 "C-on
Az ETS/R ar6ny a h6m6rs6kletemelkedds6velntivekedett: l0
"C-on
4,07 6s 25'C-on 4,84 volt.
3,35; 20
G. fossarum oxigdn fogyaszt6s6nak6rt6kei:
l0 "C-on 0,30410,042mgOz g'' nedvessrily6ra-'
'C-on
15
0,49t10,083 mg 02 g-' nedvessrily6ra-'
ETS-aklivitdsert€kei:
10 "C-on 0,40810,12ml O: g-'redvessfly 6ra-'.
'C-on
0,68510,078ml Oz g-' nedvessrily6ra-'
l5
'C-on
Az ETS/R ardny a h6m6rsdklet emekedds€velkism6rt6kben emelkedett: 10
1,916s 15 "C-on 1,99 volt.
Az oxig6n fogyaszt6s €s ETS/R-ardny kiiliinbdz6sdge a k€t faj elt6r6 tikol6giai
igdny6vel magyardzhat6.
Szerz6k kiisziinetet mondanak a ktivetkez6 temogatdsok6rt:OTKA 1882' OTKA
E 012562,CEU/RSSNo 1l?3/99191-92€s DAAD-dszttindij(B Musk6 Ilona sz6mrira)
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Kiilcinbciz6krirtev6kkel vegzett t6pl6l6kv6laszt6si6s
t6pl616kfogyasztiisi
vizsg6latok
N6dassy
Mikl6s6sPribdkDalma
PATENitv6nw6delmi
Int6z-et.
Keszthelv

j .,
'1 . cser
A vizsg6latokat a PATE Niiv€nyv€delmi Int6zet6nek laborat6ripmdban v6geztiik
el. A kisdrletekben felhaszndlt teszt6llatok az Athalia rosae L., Pieris brassicae L.
l6rv6i ds a Sitona humeralis Steph. im6g6i voltak. Az iikol6giai tdnyez6k kdziil a
fotoperi6dus 6s a t6pldlkozr4shat6s6t vizsg6ltuk meg a rovarok €letm6djdra S6ringer
m6dszer6vel. Az 6rt6kel6st Waldbauer t6pl6lkozds 6lettani mutat6ival (CI, GR, ECI,
CD, ECD) szdmftottuk ki.
Kisdrleti eredm6nyeink a k<ivetkez6k:
1. A repcedardzsvalamennyiCruciferaecsal6dbatartoz6 ndv€nyentdplelkozik,
legnagyobb m6rt6kben a kdposztdt fogyasztja (CI = |,27), de legjobban a mustdrt
hasznositja (ECI = 0,2992). A relativ niivekeddsi arriny (GR) egyenesardnyban van a
hasznosft6sm6rt6k6vel.
2. A Sitona humeralis im6g6i legjobban a lucern6t 6s a vrir<isher6tfogyasztjdk (CI
= I ,827, illetve CI = | ,616), de t6plllkoztak a gyermekl6ncfd level6b6l is (CI = 1,453).
Tavasszala tdpl6lkozdsintenzitdsaer6sebbvolt, mint 6sszel (CI = 1,076 lucerna
6sszel).
3. A Pieris brassicae l6rvrdinaka t6plSlkoz6sdta fotoperi6dus befolyiisolja. Hosszri
nappalon(.17/7LD) a t6pt6lkozdsm6rt6kenagyobb,mint rdvid nappalon(13l11 LD),
mig sdtdtbena l6rvr4kt6philkozdsatov6bb cstikken(CI = 1,7246,CI = 1,5632,CI =
I,3669). A l6rv6k srilygyarapod6srira(GR) m6r nem hat a fotoperi6dus. A fotoperi6dus
nem befolyiisolja az emisztdsi koefficiens (CD, ECD) 6rt€keit sem.
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t6rbeli 6s
fon6lf6rgeksfirfis6g6nek
Talajlak6szabadonel6
id6beli dinamik6ia
Nagy P6ter
Giiditll6
Tansz6k.
GATEA attani€sOkoldsiai
Talajmint6kat gyfrjtiittem az MTA V6crdt6ti Botanikuskertj6ben, egy Heracleam
dissectumLedeb.niiv6nycsoporttalaj6nakdt mdlys€giszintj€b6l(10-,30-,50-,70- ds
90 cm) az 1992-93-as 6vek kiilijnbiiz6 6vszakaiban.A mint6kat Baermann tiilcsdres
m6dszerrel futtatattam ki. Meghatdroztamaz itsszeskinyert egyedrevonatkoz6 sfirts6get, a Meloidogyne hapla Chitwood (szabadfiildi gyiikdrgubacskdpz6fon6lf6reg) m6sodik stddiumri l6rv6k 6s a Mononchinae alrendbe tarto26 ragadoz6 fajok
egyedsfrfs696t.
Megdllapithat6, hogy a kinyert egyedek sziima fiigg a mintav6tel id6pond6t6l 6s
mdlys€g€t6l is. A Mononchina ragadoz6 fajok a fels6 k6t mintavdteli szintben helyezkedtek el ddnt6 ttibbsdgben,mig a Meloidogyne l5rv6k eset6benszembetffn6a febru6ri
nagy tdmegff el6fordul6s a m6lyebb talajrdtegekben (50-70 cm-en). Ez utdbbi eredm6ny felveti a szokott mintavdteli m€lys6gn6l m6lyebben fekv6 talajretegek vizsgdla6t a Meloidogyne faiok popul4ci6dinamikai vizs96latdnakesetdben.
t6nak sziiks€gess6g
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Kukorica6llom6nyokCOz g6Lz6s vizg6zcser6j6nek
napi 6s
teny6szid6szak alatti alakuliisa lev6l- 6s 6llom6nyszinten
Nagy Zoltiin, Szente Kr{lmrin 6s Tuba Zoltiin
CATE Ndvinytani 6s Niiv6nydlettani Tanszdk, Niivdnyilettani Osztdly, Cijdijll6

ACOz gAz--€svizg6zcserenapi alakulds6taz elt€r6 sfirfrsegf 6llomrinyok (denzitris:
2--16 egyedm', LAI: O,94,7) fdny 6s drny6kszintbelileveleinmdrtiik. A lombsdtor
eg€szdneknett6 fotoszintdzis6t (A) 6s transzspirici6l6t a sz{razsdgstresszkifejl6d€se
alatt4 alkalommalvdgzettCflius-augusztus)
levelenk6ntim6rdsekalapj6nsziimitottuk.
Az 6llomdnyok fdnyszintbelileveleineklevdl-konduktancirija
nagyobbnett6 fotoszinteziseahhozk6pestkisebbddlutdnidepresszi6tmutatott,annakellenere,hogy a
fbtoszintetikusanaktiv radidci6 6s h6mdrsdkletkora delut6ni 6rtdkei el6rt6k, illetve
meghaladtrik a ddleliitt mdrt legnagyobb 6rt6keket. Az A vizhasznositiisiefficienci6ja
(WUE) csak kismdrt6ben,de az egdsznap folyam6nmagasabbvolt a nyilt, mint a z6rt
i4llomi4nyban.
Az 6rny6kszintekf6nyszintekkelszembenmutatottl6nyegeskiildnbiiz6s6ger6szint a denzitiisgr6diens
eredmdnyezte
f6nyintenzitdsbelikiiliinbsegeknektudhat6 be. Ugyanakkkor az rirnydkszintek sem a lev6lkonduktancia,sem a nett6
fotoszintezistekintetdbennem mutattdka f6nyszintekn6ltapasztaltd6lutrinidepresszi6t.
A sz6razsiigstresszkifejl6d6se sorrin az 6llomiinyok zdrtsrigiinakm6rt6k6vel fokozottan csdkkent a maximi4lis(venikrilis profilon beliili) nett6 fotoszint6zisds az azt
mutat6 leveleksziima.Az dllomiiny-fotoszintdzis
(egys6gnyifiildteriiletrevonatkoztaj elentkezett,a transzspirrici6
tott) optimuma8 l0egyed m-2 kOiiili denzitrisnr4l
viszont
nem mutatotta denzitdssaltelirdddst.
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A l<iszgyepdegraddci66s az enneksorrinfell6p6
Botriochloa ischaemuminv6zi6 rikofiziol6giai okair6l
Nagy Zoltdnl, SzenteKdlmdnl, Tuba Zoltrinl 6s FeketeGdbor2
'CATENdv6nytani
Oszt6ly,
Gijdiill6
6sNitv6ny€lettani
Tanszdk,
Niivinydlettani
'MTA Okol6giai
Vdcrdt6t
6sBotanikai
Kutal6intdzele,
Munk6nkban Salvio-Festuceturnrupicolae l<iszpusztagyepdegradrici6jdnak6s a
Botriochloa ischaemumezzel pdrhtzamos invdzi6j6nak tikofiziol6giai okait vizsgdltuk.
A k6rddst a degraddci6 6llal m€g kev6ss€ 6rintett F. rupicola dominanciiija ds a B.
tschaemum 6ltal mdr er6sen elh6ditott i{llomdnyban tanulmenyoztuk.
Az invador B. ischaemum-nak a gyepfenntart6 F. rupicola-n{l nagysdgrenddel
magasabba netto CO2 asszimil6ci6srdtija (A), melyhezalacsonyabbszt6makonduktancia6s transzspir6ci6
intenzitdsti{rsul.Mindezekkijvetkeztdben
tiibbsziiriisenmagasabb a bels6 fotoszintdzis vizhasznosit6siefficiencidja (WUE). A P. ishaemum
ldszgyepbeli lnv6Lzi6j6banfontos szerepet kell jiitszon fenti. C4--esfotoszintdzis sajdtossrigaira6s azzal 6sszefiigg6 szt6mareguldci6j6ra6piil6 jelent6s m6rt6k(r sz6razsigm€rt€ke, a B.
tolerancidja. Ugyanis a degraddci6 el6rehaladr{sr{vala szdrazsdgstressz
ischaemun inv6zi6jdnak mdrt6ke 6s WUE-ja egyardnt fokoz6dik.
Az eredeti gyepalkotd fajok jelenl6t6nek csdkken6s6vel6s a B. ischaemumegyedszdm6nakgyarapod6s6valaz invador faj A-ja jelent6sen emelkedik. Ez fotoszint6zis6nek interspecifikus kompetici6val szernbenigyenge 6s intraspecifikus kompetici6val
szembeni er6s tolerancidj6ra utal. Az interspecifikus kompetici6s hatiis csijkkendsdvel
pdrhuzamosanazonbana talajbeli NJimitrici6 is fokoz6dik. Ezert a B. ischaemum
degraddci6alatti inv6zi6jdban tov6bbi ldnyegestdnyez6- C4-esjellegdvel is dsszefiigefficiencia(NUE).
96 - kisebbN-ig6nye€sjobb nitrogdnhasznositiisi
Tehiit a vizsgdlt liiszgyep degrad6ci6jaa vizell6tiis romliis6val 6s a talajtdpanyag-,
els6sorbanN-forr6s limitdci6jrival, mindez pedig az eredeti gyepfajok visszaszorul6siivaljfu egyiitt. Mindh6rom t6nyez6egyardntel6nytisenhat a B. ischaemumfotoszintdzis
teljesitm6ny6re 6s fotoszintdzis hasznositrlsiefficiencidira. Ez pedig kedvez6 C-mdrleget €s energiafedezetetbiztosit a faj degraddl6d6teriileten beliili invr4zi6jrihoz.A gyors
vegetativ terjeddsre 6pii16 sikeres popul6ci6biol6giai viselked6snek rnindez azonban
csak az iikofiziol6giaioldala.
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prizsitf0fajfotoszint6zis6nek
H6rom lciszpusztagyepi
6s
v izfor ealm6nakterm6helvi vizse6lata
NdmethLiiszl6
Tansz€k,
Budapest
6s
ELTENiivdnyrendszerl€ni
6sOkoldgiai
MTA Okol6giai
Kutat6int6zete,
Vdcr6{6t
is Botanikai
Az alf<ildi zonrilis erd6s-sztyeppvegetrici6jellemz6 alkot6eleme a kiszpusztagyep
(Salvio-Festucetum rupicolae). Ez az egykor nagyon gyakori ti4rsul6s az intenziv
mez6gazdas6gnak koszdnhet6en mi4ra csak kis fragmentumokban maradt fenn. A
tiirsuliis zdrt struktfrdjf 6rintetlen rillom6nyai 80-90 fajt tartalmaznak. Uralkod6 fajai:
Festuca rupicola a nedvesebb6s Stipa capillata a szdrazabb6l6helyeken (mindkett6
C3-as ndvdny). Zavariis hat5sdraa gyep jril fejlett, zdrt struktfrdja elttnik 6s vele
pdrhuzamosanfajszeg6nyebblesz. A degradrici6soriin az 6rintetlendllomdnyokban
al6rendelt szerepetjdtsz6 Botriochloa ischaemum relativ abundancirijan<iyekszik 6s
vdgiil helyettesiti a mdsik k6t ffifajt. Feltehet6ena Boftiocilo4 tttbbiekt6l elt6r6 fotoszint6zise(C4-es)szerepetji4tszikebbena folyamatban.
Ennek a c<ino169iaivi{ltozrisnakaz alaposabbmeg6rtds6hez<ikofiziol6giai vizsgrilatokat ydgeztem a hfuom emlitett ffifajon egy l<iszpusztagyeprillomdnynak azokban a
szitui4ci6iban,ahol az egyes fajok domindnsak. A hrirom faj fenol6girij rira, biomassza
produkci6j6nakdinamikdj6ra6s g6zcserEj€nek
napi 6s 6vszakosviselked6sdre
voltam
kivrincsi.A leveleknett6fotoszint6zis6nek,
6s szt6mdsvizpdra-vezetranspirrici6jdnak
t6s6neknapi 6s dvszakosmenet€t,valamint n6hdnyk<irnyezetit€nyez6t(relativ priratartalom,PhAR, lev6lh6m6rs6klet,
talajnedvess6g)
kiivettemfigyelemmelegy Isaszeg
melletti dllomdnyban.A poszterezekneka vizsg6latoknakaz eredm6nyeitmutatjabe.
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A Dictamnusalbus L. elteried6sdtm6dos(t6ndhdny
dkol6giai t€nyez6
Neumayer Eva, Bern6th Jen6 6s T6th Andrea
Tans26k
Egyetem,
Cy6gyntiv6nytermeszt6si
Kert6szeti
6s6lelmiszeripari
Az egyrc nagyobb szdmban vddelem al6 keriil6 n<ivdnyfajok kiiziitt igen sok
gy6gyndv€ny is talelhat6. A szigorfan v6dettek kdziil 19 6s a v6dett fajok ktiztil
140-150 tekinthet6gy6gyndv6nynek(1). Tanszdktnk<in1993-banindult kutatdsezen
fajok egy rds26nekkemotaxon6miai feltrirdsiira6s elterjed6siik vizsgil^tAr^.
Modellte riiletiil a Budapest kiizel6ben fekv6 f6ti Somly6 hegyet viilasztottuk,
amely 1953 6ta v6dett. A hegy ENy-DK-i kitettsegt, hosszan elnyril6, igy tedilet€n
v6ltozatosmikroklima alakulhatottki. Ennek6s az elt6r6talajviszonyoknakktiszdnheis sokf6ldk(2). Az dltalunkvdgzettvizsg6latok,valamintkordbbi
t6en niiv€nytdrsul6sai
botanikai felm6rdsek (2, 3) alapjdn a hegyen ktizel 320 faj 61.A v6dett fajok szdma
Az dltalunk r€szletesebben
ebb6l 32, k<iziiliik l4 gy6gyniiv6nyk6ntis felhaszn6lhat6.
vizsg6lt faajok kriztitt szerepela Dictamnus albus. A ntiv6ny, a legtiibb fajt6l elt616en
megtaldlhat6 mind az 6szaki,mind a d6li lejt6n, mind pedig a bosszanelnydl6 plat6n.
Leggyakrabban az Acero tatarico-Quercetum, a Corno-Quercetum, a Quercetum petraeae-cerris 6s a Cleistogeni-Festucetumsulcatae tSrstrl{sokbanfordul el6. Az erd6 6s
a nyilt teriilet hat6rdn,f6l6rny6kban k6pez nagy egyedsziimd6llomdnyokat: itt virdgzik
6s magot is hoz. Z6rt erdei t6rsuldsokbanfellelhet6 egyedei ktiziil kev6sviriigzik, s azok
is csak rdszben drlelnek magot. A pusztafiives lejt6sztyep t6rsuldsokbaa fdk rdrny6k6nak, illetve a m6g avarral boritott teriiletek hatr4rdighriz6dik ki.
1. Diinos B.: Fokozottanvedett 6s vddett gydgyniivdnyfajokjegyzdke. Magyar
Ktizl<iny1993/36.
2. Sereg6lyes
T. 1990:A fdti SomlydTT ndvdnyzete6sbotanikai6 6kei (kdzirat).
3. FeketeG. ds Kov6cs M. 1982:A f6ti Somly6 veget6ci6ja.Botanikai Ktizlem6nyek 69(l-2): l9-3 l.
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A nbv6nyekmorfol6giai adapt6ci6jaaz <ikol6gia
szemsziig6b6l
: szimuliici6sgyakorlatok
Oborny Beiita
ELTENdv€ryrendszertani
Tansz6k,
Budapest
€sOkol5giai
A ndveked€siforma diint6 szerepetjetszikabbanhogy egy faj sikeresnekbizonyule egy adott term6helyen, hiszen a krtrnyezeti forr6sok (f6ny, risvdnyi tripanyagok, viz)
felvdteldnek hatdkonys6ga fiigg att6l, hogy a forriisfelv6telt vegzd szervek t6rbeli
elrendez6d6semennyire fed rit a forrrisok t6rbeli elrendez6d6s6vel.A k€rd6s: milyen
term6helyen milyen niivekeddsi forma teszi lehet6v6 hogy a niiv6ny lehet6legnagyobb
r6szejusson kedvez6 m i kro-k<ir nyezetbe?
A bemutatand6Monte Carlo szimul6ci6ban tesztntiv6nyekegyedfejl6d6s6tkis6rhetjiik nyomon forrds-gazdag6s -szeg€nyfoltok mozaikj6n. Az adott fbrrds dsszmenynyis6gdt, foldainak meretdt 6s a foltok dtlagos €letidejet vdltoztattam. A kialakult
ntiveked€si formiikat a forr6skeres6skdltsdgei alapj6n jellemeztern.
A sztochasztikusniiveked6si modellben kdrnyezet-fii9g6 (a tbrriis lokiilis mennyisdg6t6l fngg6) szabiilyok hatdroztiik meg az egyes merisztdmdk sorsiit. Az apikrilis €s
axii4lis meriszt6m6k kiiliinf6lekdppen reag6lhattakugyanarra a kdrnyezeti ingerre. Hat
szabrilyt pr6b6ltam ki, melyeket r'szben az irodalomb6l, r6szben saj6t kis6rleteim
alapjdn gyfjtitttem. Az iisszehasonlftdsialap egy kdrnyezeti hatdsoka erzeketlentesztntiv6ny volt.
Az eredm6nyek azt mutattdk, hogy jelentdkeny szelekci6 hathat egy-egy krirnyezet-fiigg6 nijveked6si stratdgia kialakuldsa fel6. Ez a hat6s azonban,az esetek tiibbseg6ben,csak a term6helyeknekegy szfrkk<ir6ben6rv6nyestil.Olyan is el6fordulhat, hogy
egy nriveked6siszabrily bizonyos habitatokbannriveli, mdsutt csrikkenti a niivdny
t6rkihasznril6 k6pess6g€t.
Hogyan hat6rozhat6meg a morfol6giai adaptiici6 szempontj6bdl jelent6s term6helyek kiire? A Juhrisz-NagyPdl dltal kidolgozottinformdci6elm6letimodellcsalddalapjdn fj mdrt6ket vezettem be a ktirnyezet tdrbeli ds id6beli j 6solhat6sdgdnak
(predikabilit6sdnak)
leir6sdra.A predikabilitdsjdl jellemeztehogy mely kiirnyezetekben el6nydsek a plasztikus, "keres6" formrik a merev, "t6rfoglal6" nriveked6siformiikkal szemben.
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Nagyvadfajok egyedeloszldsa6s niche 6tfed6seegy
<isszefiigg6alfiildi erd6ben
PalotdsGrdbor6s Vadiisz Istvdn
DATEAllattani6sVadbiol6siai
Tansz6k,
Debrecen
Vizsg6latainkata Fels6-tiszai,4llami Erd6 ds Fafeldolgoz6 Gazdasdg11500ha-os
Guthi erddszetdbenvdgeztiik 1990-1994 kdztttt. A 7000 ha nagys69rierd6 30%-a akric,
l6Vo-a tdlgy,1Eo-a feny6, 5%o-any6r 6.s3Voegy€b (fekete di6) fafajokb6l 6ll. Az
6llomr4nyok kdzel kilencven sz{zalika 40 6v alatti korcsoportba tartozik. A fafajok
riigyei,hajtdsai,term6semelletta cserjeszintfajai (vdrtisgy6rfrs
som,bodza,sajmeggy),
valaminta teriiletkozel40Ea-6tkitev6mez69azdasiigi
kultir6k (lucerna,kukorica,zab,
rozs) 6s vadftildek biztositottek a mozaikos fel6pit6sfi dl6helycsoportok vadeltart6k6pessdg6t.A fentieket kiegdszitik a szemes,szrilas6s l6dds takarmiinyok teli etetese.
A teriilet havonk6nti bejdr6sa,a magaslesekeneltdltdtt rendszeresmegfigyelds, a
(a mintatertiletekhagyom6nyosgyalogosfelmdr€se,ill€tve
tavasziiillomi4nyfdlm6r6s
helikopteres "vonal transect" m6dszer), valamint a hivat6sos vad6szokkal tatrt€ntkonzultrici6k alapjr{njutottunk adatokhoz. A kiiliinbdz6 fajok csoportosult egyedei dltal
elfoglalt dl6hely-srivokban
6s mozaikokban6vszakonkdntmezo- 6s mikoklimi4t m6rtiink. A kapott eredm€nyekcsaktendenciajellegfiek.
A teriiletenaz erdei nyilad6kok6s az agrokultirdkban16v6mezsgy6kalapjdn 170
db kiizel egyforma nagysrigri(1000 mx600 m) n6gysz<igetjel<iltiink ki. Az egyedeloszl6st, az 6l6hely kihaszniiliist6s a niche-iitfed6st
a fentiek alapjdnvizsg6ltuk.
A vadfajok egyedszrima
az ut6bbi tiz 6v alatt 6-8 szoros6rancivekedett.
6zb6l 6-8
egyed6l I 00 ha-on.Egyedeloszl6suk
nydronegyenletes,
t6len csoportosjelleget mutat.
A betelepitett diimszarvassfrrfrsdge4-6 egyed 100 ha-on. Nyiiron 6s 6sszel csoportos,
tdlen 6s tavasszalegyenletesegyedeloszl6sriak.
Vaddiszn6b6l100 ha-on 2-4 egyed61.
Eloszl6suknydron 6s 6sszel szetsz6rt,k6s6 6sszel,telen kisebb-nagyobbkondrikat
alkotva csoportos.A 12 db gimszarvask6t csoportbanhelyezkedikel.
Az 6z - minimiilis szezondlisktiltinbsdggel- a felajdnlottdl6helyetannak szdzal6kos iisszet6tel6nekmegfelel6en haszniilja. A d6mszarvast6len nagyobb sz€tterjeddssel, de leggyakrabban az erd6hiiz kdt6dik. A vaddisznd populici6 egyedei t6len az
erd6kben, nyi4ron-kora6sszel 507o-osgyakorisiiggal az agrokultirdkban taldlhat6.
A niche ritfeddsedrimszarvas-62eset6ben65Eo,amely izeked6skor ds barcogiiskor
25Vo al6 esik. A vaddiszn6 az 6zzel 50Vofeletti iitfedest mutat. A gimszarvasaz 6zzel,
a vaddiszn6val 6s a drimszarvassal570 alatti iitfeddsbenvan.
Az 6l6helyek telit6dtek, vadeltart6kdpess6giiklegfels6 hatrirrinrillnak. A vil6ghir6
guthi ddmpopulricid(az ut6bbi hdrom 6vben itt keriilt teritdke barcogriskora vil6g 1.
6s 3. rangsoni ddmlapritosa)drdek€bena gimszarvaspopuldci6t nem engedik felszaporodnr, az 62 es a vaddiszn6 egyedsz6mritjelent6sen gydritik.
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A legel6i birkatrrigyarovarkdzdss6geinek
szervez6d6se
el6zeteskcizlem6ny
PappLdszkidsAddmLdszld
M T M A l l a n d r a .B u d r D e . r

perspektiv6jri
("Zoociinol6giaistruktfrdk",No.3l88)
Egy szdlesebb
O IKA p6ly6za't
reszek6nta Dun6ntilon (Zdmoly,Forrdspuszta
6s V€rtesboglir)6s a Kiskunsdgon(Kunszentmikl6s)szerazbirkalegel6kdnmintagyfijteseket€s mereseketvdgezt0nka birkatrtgya
csom6k/on/ban616bogarak6s legyek kiiziiss6geiszervez6d6sdnek
felderitdsdre.Mivel e 2
rovarrendk6pvisel6inkiviil itt csak- 6s csakid6nkdnt- egyesatkfk jelent6sek,a legel6i
birkatrdgy66taz egyik legegyszerfibbdllatkiizdssdgnektekinthetjiik hazdnkban.
Egy-egy mintavdtelsordn20-20 kb. egyformakoni tr6gyacsom6tje16ltiinkki (a I,5 2
jelennek
naposcsom6km6g mindenlegyetvonzanak,de mdr a bogarakis nagy szi4mban
meg rajtuk), majd izoletorokkal hirtelen leboritottuk. Az izoldtorokat fotoeklektorkdnt
mtkiidtetve nyertiik a l6gymintdkat,a trdgydb6lpedig vdlogatdssala bogarakat.Az izolftorok kdziitti tdvolsdgokat m6rtiik. E cdlra kialakitott szoftver ("Profly 1.1", Szdp T.)
segits6gevela tovfbbi feldolgoz6shozn 20-20 trdgyacsom6r6lkoodindtdikkal rcigzitett
"trdgyaterk6p"kdsziil.A trdgyd(n)ban
616popul6ci6kfondsdnak6s a legel6ikiirnyezet
egydb rovarainakkimutatdsiiraminden mintavetelkoregymdst6l l0- I 0 m-re 4 x 4, kb. 0, 1
m teriiletfi t6lcsapddthelyeztiinkle 3-3 6rdra.Egyel6 bogir- dsl69ygyfijt€seketis vdgziink.
A bogarak60 fajdnakk6pvisel6itmutattukki. E szdrazlegel6kitnteny6sz6populici6k
kiil6nf€le stratdgi6katktivetnek a kedvez6tlenkitriilmdnyek dtvdszel€sdre.Ennek egyik
kiivetkezmenye,
peri6dusok
hogyj6l elkiilatniilnek
a szdraz6snedvesebb
aszpektusai.
Mivel
- erdei rokonaikkalellentdtben- a domindnsfajok mind imdg6kdnttelelnek,kora tavasszal
taldljuka legnagyobb
egyedsz6mokat.
A nyiir mdsfajok alacsonyegyedszdmfdominanci6: t hozza, majd 6sszel ism6t me&ielenneka tavaszi aszpektusuralkod6 fajai. Az egyes
mintdkegyedszdmdban
a legyek€hez
hasonldan
a nagy sz6ls6s6geket
tapasztalunk.
A trdgydban616 l€gypopul6ci6kra6s kdziissdgeikre
els6 tekintetrea legnagyobb
jellemz6ipl. taldltunk egyetlentriigyacsom6nl5 66 legyetis, mig - killdnd"rendetlensdg"
sentavasszal6s legfo116bb
nydri napokon- szdmostrtgyacsom6negyetlenl6gy sincs.A
domindnsfajok tekintetdben
azonbanmfr 6rv6nyesiilnek
az invarianciik.Kordbbimegdllapit6sunkkalegyez6enazt taldltunk,hogy a birkatrtgydnaknincs saj6t,jellemz6faunuldj a.
(6s mint kideriilt,
A legyeka megfelel6trdgyacsom6
megtalfl6sdnak
szempontjdb6l
taibbm6s szempontb6lis) 2 csoportbatartoznak:a) amelyeknagyobbtdvolsdg16l6rz6kelik
a szaganyagokat6s aktiv repiildssel,vdlogatva jutnak I I csom6hoz tdpldlkozdsra6s
peterakdsra;
b) a mdsikcsoportaz apr6legyekd,amelyeka legel6ndv6nyzet6t
felszdll6pdlydnak haszndlvaa sz€l Sltal v6letlenszerfienkeriilnek megfele16csom6kdze16be,ahonndt
a szaganyagok6ltal vezdrelverepiilve-mdszvadrik el azt. A v6letlen hati{saa 20-20 minta
eredmEnyeiben
e16sen
6rvenyesiil.
Mertdk6nek
urnamodelles
szimuldci6t
fogunk
becs16sEre
alkalmazni.
A tSlcsapddkmeglep6fajgazdagsdgban
rdgzitik a 16gplanktonb6laz adott tdrpontokra
pottyan6rovarokat.A legel6t6ligen nagytdvolsdgban616(fej16d6)rovarokis kimutathat6k,
amelyek nyilvdnval6annem tartoznaka legel6i kiizatssegekhez.
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A kesztcilciFeh6r-szirtkeleti lejt6j6n kialakult talajok 6s
tisszefi.igg6s-vizsg6latai
erd6t6rsul6sok
PenkszaK5roly1, B arczi Attila2, Bodo Maria Mdsele13
Szab6 Tibor' ds Birkenheuer Vikt6ria'
rGATENijvdnytani
Giidijl16
Tanszdk'
6sNijvdnydlettani
2GATETalajtani
Cddiil16
Tansz6k,
is Agrokdmiai
rlnst.fijr Landwirtshaftliche
Univ Bonn'Bonn
Botanik,
A kesztiilci Feh6r-szirt keleti lejt6j6nek csfcskdzeli r€gi6j6bat mdszkedvelo-tdlgyes (Orno-Quercetum pubescentis-cerris) vagy h6rsastdrmel4klejt6-erd6 (Mercuriati-Titietum) alakultki. A tengerszintfeletti magassdgcsdkken6s€velgyerty6nos-tiilgyes
(Querco petreae-Cqrpinetum) 6s szubmontdnbiikk<is (Melitti-Fagetum silvaticae) tdrtranszekt
a nyomonkdvetds6re
suli4sktiveti egymdst.Ennekaz inverzi6smegjelen6snek
vizsgdlatot(20 m x 500 m) folytattunk.Megvizsgdltuk,hogy mennyibenmutathatdki
talajtani iisszefiiggdsa ndv6nyzet v6ltoz6saival.
A niivdnyfelvdtelez6sekkel pi4rhuzamosana talajok helyszini vizsgiilatdt is elv6geztiik. Els6 l6p6sben szrir6botostechnika segitseg6velszerezttink informdci6t a term6rdteg vastagsdg6r6l 6s a genetikai talajtipusr6l. A talajtipus vdltiisok hatdrdn a
mintaszfriisok szdmdtniiveltiik. Az el6zetesvizsgdlatok alapj6n a legiellemz6bb helyeken (a transzekteken beliil) talajszelv6nyt nyitottunk, amelynek helyszini vizsgdlatdt
elvegezti.ik, majd mintdt vettiink a talajokbdl. A mintrikat az 6rv6nyes szabv6nyok
szerint - fizikai 6s k6miai tulajdons6gaikjellemzds6re- laborat6riumbanvizsg6ltuk. A
talajokat leglellegzetesebbparam6tereik- humusz,pH, CaCO3,NPK tartalom, mechastb.- alapj6nkiv6ntukjellemezni.A vizsgdlatok
nikai dsszetdtel,KA, higroszk6possdg
utdn matematikai statisztikai m6dszereksegitsdgdvel6rt6kelti.ika talajok, talajtulajdons6gok 6s a niiv6nyti4rsuliisokkapcsolati4t.
A ntivdnyzet v6ltozdsdt a talajtipusok vdltozdsais kijvette Eredmdnyeink alapji4n
a legszorosabbiisszefi.iggdsta ndvdnytakar6 viiltoziisdval a talajtulajdonsdgokonbeliil
€tel, vizgazdilkod{s) mutattdk. A vdlyog fizikai
a talaj fizikai jellemz6i (szemcsedsszet
f6les6g (lciszds alapk6zet) a nagyobb vizigdnyi niiv6nyeknek megfelel6bb, a homok
fizikai feleseg (homok alapk6zet) a xerophyton tdrsuldsoknak kedvezett. A ttibbi
talajtulajdons6g nem mutatott szoros dsszefiiggdsta ndv6nytakar6val, ink6bb a talajtipusnak megfelel6 m6rt€kben alakult.
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A ciklikus hidrox6msavakallelop6tidsszerepea kakasl6bff
6s a rizs kcjzcittikompetici6ban
Peth6 Menyh6rt
Debreceni
Agr{rtudomdnyi
Egyetem,
Debr€cen
Kultrirniiv6nyeink dllom6nyaiban a gyomntivdnyek tetemesk6rt okozhatnak.A k6t
niiv6ny kapcsolatdnak termdszete ma sem teljesen tiszt'zott. A kultirndv6ny 6s a
gyomniiv6ny kdzdtti kapcsolat kiiliinleges esete,amikor a gyomndv6ny riltal kivrilasztott anyagok g6toljdk a haszonntiv€ny ndvekedes€t(termeskdpzest).A fajok kdzdtti
viszonytezesetbenallelopdti6naknevezziik.
Kimutattuk, hogy a kevert kultfrdban a kakasl6bffi gyiikerei dltal kiv6lasztott
anyagok gdtoljdk a rizsnriv€nyekgydkereinek 6s hajt6sainakniivekeddsdt.A kakasl6bffr
kultrirkiizeg6b6l ciklikus hidroxrimsavakat6s glikozidjaikat azonositottunk. Igazolruk,
hogy a rizs gydk€rzete e vegyiileteket felveszi, ds a hajtdsbatranszlokrilja. Megdllapftottuk, hogy a dzs fokozottan drzdkeny e toxikus vegyiiletekre.
Vizsgdltuk e ciklikus hidrox6msavak el6forduldsrit az Echinochloa crusgalli, E.
oryzoides, E. occidentalis fajokban, s6t a termesztett japr4nk<iles(E. frumentacea)
sziiyeteiben is. Meg6llapitottuk, hogy mind a n6gy faj szdveteibene vegyiiletek el6fordulnak. A kiil6nbciz6 eredetfr,de azonosterm6helyen felszaporitott E. crus-galli bioti'
pusok ndv6nyei kdzittt a ciklikus hidroxiimsav-tartalomban
nagyobb kii16nbsdgeket
taldltunk, mint az egyes fajok kiizdtt. El6fordul6suk tehdt genus-specifikus.
Az adatok alapj6n val6szinf, hogy rizs6llomdnyokban a kakaslibft-fajok nem
csup6n"tdrparazitak€nt"viselkednek,hanemgyrikereikiiltal kiv6lasztottciklikus hidrox6msavakftj6n gdtoljrik is a kultdrndv€nyndvekedds6t.
A ciklikus hidroxrimsavak
ezek szerint allelopritiris szereppelrendelkeznek a rizs 6s a kakaslibff fajok kdlcsiinhatdsi4ban.
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Niche 6s resourcevizsg6latokhomoki gyepekben
L, MarschallM., Mddy I €sGy6rfiZs'
I., M€szriros
Prdcsenyi
Debrecen
Tanszdk'
KLTENdv6nvtani
Az eddigi botanikai niche tanulm6nyokbannem vagy alig vett6k figyelembe a
resource-kat,illetve azok eloszl6s6t,j6llehet a niche 6s a resourceelv6laszthatatlanok'
A resourcet€rbeli mintdzatdnakvizsg6latdb6lel66llithat6 aresource elmdleti eloszl6sa,
amir6l igen kev6s ismeretiink van.
Kutat6sainkhoz a Bagamer ktizeldben,savanyrihomoktertiletentali4lhat6Daru-hegyeket v6lasztottuk mintateriiletkdnt, amelynek florisztikai 6s faunisztikai feldolgoz6s6t m6r kor6bban elvdgeztiik. A teriileten el6forduli homoki gyeptiirsulisok k<iziil a
legtdbb helyen ^ Potentillo-Festucentum pseudovinae tal6lhat6 ill. annak kiilijnb<iz6
faciesei, a degraddltsdg m6rt6kdt6l itl. a "szekunder szukcesszi6" fokdt6l fiigg6en.
Vizsgalatainkhoz a Potentillo-Festucentum3 lllomlnydban jeliiltiink ki mintahelyeket,
s az 6llomdnyok domin6ns fajrit, a Potentilla (trenaria-t vizsgdltuk,
Az OTKA I/3 p ly1zati t6'mogat6ssalindult kutatdsok cdlkitfrzeseifeltdrni:
hogy a popul6ci6k a resource-eloszl6snakmelyik r6szdnhelyezkednek el;
ha ldtezik szegreg6l6d6s,akkor melyik resource-re vonatkozdan l6tezik, ds
milyen m6rtdkfr;
az egyes resource-ok milyen t6r- €s id6beli v6ltoz6st mutatnak 6s ezeknek mi
a kapcsolatuk a populdci6k nich6nek vdltoziisdval
A ndvdnyzettel nem boritott foltok "forr6sainak" eloszl6saalapjdn becsiilhet6nek
l6tszik a resource intervalluma, tovr{bbii az egyes fajok popuLici6jdval boritott foltok
az el6bb emlitetteloszliissalfelvildgosit6stadhata
<jsszevet6se
"forr6sai" elosz16sdnak
szegreg6ci616l.
A veget6ci6s peri6dus kiildnbiiz6 id6szakaiban a ntiv6nyzettel boritott 6s "iires"
foltokb6l tijrtdnt mintavdtelek sor6n felti4rtuk a talajresource-ok (felvehet6 P, K, Ca,
Mg, Fe, Mn, Cu, Zn, Na) mennyis6gdt6s variabilitdsiit.
Kimutattuk, hogy a Potentilla arenqria tavasszala legzdrtabb szerkezetfiFestuce'
a
biomassziival6s itt a legalacsonyabb
,&zxellomdnybanvan jelen a legalacsonyabb
m6rs6csak
a
biomassz6ja
id6szakra
nyiiri
rdszari4nya.
A
virrigos hajtdsok tiimeg6nek
kelten niivekszik,ami a biotikus tenyez6k(kompetici6)Potentillaniche-6tjelent6sen
gyepben
befoly6sol6hatdsdtjelzi. Ezzel szemben- a legnyfltabbdllomdnyszerkezetfr
- ahol az abiotikust6nyez6kkorliitoz6hatrisaleginkdbbdrvdnyrejuthat a fajok nicheviszonyainak az alakitiis6ban - a Potentilla arenariQ tavaszi biomasszdja magas, a
virrigoshajt6sokviszonylagnagy tiimeggelvannakjelen 6s a nydri id6szakraa biomassza csak csek€ly mdrt6kben vriltozik. A krizepesenz6,ttFestucetum 6llomi4nyban
m6rt6k a legnagyobbbiomasszavdltozdst.Kutatdsainkkiterjedtekm69 a talajresourelemzdsdre,valamint a kiildnbdz6
ce-ok €s a Potentilla niche-k iisszefiiggdseinek
aktivitiis6nak nyomonkiivefotoszintezis
arenaria
ntiv
eked6
Potentilla
6llomdnyokban
enzim vizsgiilatriraa talaj
foszfatdz
gyiikereinek
6s
leveleinek
faj
6s
az
emlitett
t6s6re,
viszonyaival
dsszevetve.
foszforelldtotts69i
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Areascopev1.5. - Lev6lteriiletm6r6rendszerrikolosiai
vizsedlatokhoz
Pr6cs€nyi Istvi4n,M6sziiros Ilona, Marschall Marianna M6ricz L5szl6 6s Nagy Kriroly
KLTENdvdnvtani
Tanszik.Debrecen
A niivdnytikol6giai kutatasokban az abiotikus ds biotikus kiirnyezeti tdnyez6k
ndvekeddst 6s produkci6t befoly6so16hatdsainak feltdrdsdhoz az egyik leginformativabb paramdter az asszimili4l6lev6lteriilet nagysdga.A lev6lteriilet ill. vdltozrisdnak
megbizhat6 mdresehez sok szdz levdl begyfjt€se 6s vizsg6lata sziikseges, amelyet
hagyomdnyosanleggyakrabbana levelek m6soldsiit,a grafikus integr6liist 6s a ttimegm€r6st kombin616nagy id6ig6nyes m6dszerrel v69eztdk el.
C6lunk volt egy olyan levdlteriilet m6r6rendszerkifejleszt6se, amely nagysz6mri
lev6l gyors 6s megbizbat6 feldolgoz6sdtteszi Iehet6vd€s a lehet6 legkisebb beruhr4zSsi
kdltseget ig6nyli. Az rij eljrirdselve scanningelds,a levelek kdpdnek bevitel6re,a
nyugati gy6rtmdnyf rendkiviil dr6ga rndr6rendszerekkamerdja helyett scannert haszn6lunk 6s egy c6lnak megfelel6en kifejlesztett prograrn segits6g6velegyid6ben ttibb
ley€l param6tert (levdlteriilet, lev6lhosszfsrig,-szdlessdg,ki4rosodottteriilet nagysdga)
m6rheti.ink. Az eljrir6shoz kifejlesztett m6r6rendszer r6szei: IBM AT 286/386/486
kompatibilis sz6mit6g€p, min. 4 MB RAM, merevlemezestdrol6val, Herkules, EGA
vagy VGA kdperny6vezdrl6; Mikrotek 600 Z vagy G tipusti scanner,Epson vagy azzal
kompatibilis nyomtat6; Microsoft vagy azzal kompatibilis egdr.
Az elj6rds kidolgoz6sa OTKA I/4 (Ny .sz. T 5069) pdlydzati tdmogat6ssaltOrt6nt.
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Niche 6s resourcevizsg6latokhomoki gyepekben
Pr6cs6nyiI., M6sziirosI., MarschallM., M6dy I. 6s Gy6rfi Zs.
KLTE Ndvdnvtani Tansz€k' Debrecen

Az eddigi botanikai niche tanulmAnyokbannem vagy alig vett6k figyelembe a
resource-kat, illetve azok eloszli4sSt,j6llehet a niche 6s a resourceelvr4laszthatatlanok'
A resourcetdrbeli mintdzatdnakvizsgalat6b6lel66llithat6 a resourceelm6leti eloszli4sa,
amir6l igen kev6s ismeretiink Yan.
Kutatdsainkhoz a Bagam6r kiizel6ben, savanyf homokteriileten tal6lhat6 Daru-hegyeket v6lasztottuk mintateriiletk6nt, amelynek florisztikai 6s taunisztikai feldolgozr4si4tmfu kor6bban elvdgeztilk. A teri.iletenel6forduki homoki gyeptrirsulSsokktiziil a
legtiibb helyen a PotentiLlo-Festucentumpseudovinae ta16lhat6ill. annak kiiliinbciz6
faciesei, a degraddltsdg mert6kdt6l ill. a "szekunder szukcesszi6" fokdt6l fiigg6en.
Vizsg6latainkhoz a Potentillo-Festucentum3 |llominy6ban jeliiltiink ki mintahelyeket,
s az 6llomrinyok domin6ns fajdt, a Potentilla arenai4-t vizsgdltuk
indult kutat6sokc6lkitfz6seifeltdrni:
Az OTKA I/3 pdlyiizatitdmogat6ssal
melyik r6sz6nhelyezkednekel;
popul6ci6k
a
resource-eloszl6snak
hogy a
vonatkoz6an l6tezik, 6s
resource-re
melyik
akkor
ha l6tezik szegregiil6dds,
milyen mdrtdkff;
az egyes resource-ok milyen tdr- ds id6beli v6ltozdst mutatnak 6s ezeknek mi
a kapcsolatuk a popul6ci6k nichdnek viiltoz6siival.
A ndv6nyzettel nem boritott foltok "forriisainak" eloszliisaalapjiin becsiilhet6nek
l6tszik a resource intervalluma, toviibbii az egyes fajok popuLici6jrival boritott fbltok
"forriisai" eloszl6s6naktisszevet6seaz el6bb emlitett eloszlissal felvildgositdst adhat a
szegreg6ci616l.
A vegetdci6s periddus kiiltinbiiz6 id6szakaiban a niiv6nyzettel boritott 6s "iires"
(felvehet6P, K, Ca,
foltokb6l tdrtdnt mintav6teleksori{nfeltdrtuk a talairesource-ok
variabilitdsiit
mennyis6g6t
6s
Mg, Fe, Mn, Cu, Zn, Na)
Kimutattuk, hogy a Potentilla arenaria tavasszala legziirtabb szerkezeti FestLcea
biomasszrival6s itt a legalacsonyabb
tum 6llom6nybanvan jelen a legalacsonyabb
m6rs6csak
a
biomasszi4ja
id6szaka
A
nydri
r6szardnya.
vir6gos hajt6sok ttimeg6nek
kelten ntivekszik,ami a biotikus t6nyez6k(kompetici6)Potentillaniche-6tjelent6sen
gyepben
befolydsol6hatdsdtjelzi. Ezzel szemben- a legnyiltabb6llomdnyszerkezetii
- ahol az abiotikust6nyez6kkorliitoz6hat6saleginkdbbdrvdnyrejuthat a fajok nicheviszonyainak az alakit6sdban - a Potentilla arenaria tavaszi biomasszdja magas, a
vir6gos hajtdsokviszonylag nagy tdmeggelvannakjelen 6s a nydri id6szakraa biomasszacsak csek6ly m6rtdkbenvdltozik. A ktizepesenzdrt Festucetumrillomrinyban
m6rt6k a legnagyobb biomasszavdltozdst. Kutatrisaink kiterjedtek mdg a talajresourelemz6s6re,valamint a kiildnbtiz6
ce-ok 6s a Potentilla niche-k tisszefiigg€seinek
aktivitdsdnaknyomonkdvefotoszintezis
PotentiLLa
arenaria
6llomi4nyokbann<iveked6
enzim vizsgrilatriraa talaj
foszfat{z
gy<ikereinek
leveleinek
faj
6s
6s
az
emlitett
tds6re,
iisszevetve.
viszonyaival
foszforelldtottsdgi
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Areascopev1.5. - Levelteriiletm6r6rendszerdkolograi
vizse6latokhoz
Precs€nyi Istvi4n,M6sziiros Ilona, Marschall Marianna M6ricz L6sz166s Nagy Kdroly
KLTE Niivdnvtani Tanszdk. Debrecen

A n<iv6nyiikol6giai kutat6sokban az abiotikus 6s biotikus kiimyezeti t6nyez6k
niiyeked€st 6s produkci6t befoly6so16hatdsainakfelt6r6srihoz az egyik leginformativabb paramdter az asszimil6ld lev6lteriilet nagysiiga.A levdlteriilet ill. vdltoz6srdnak
megbizhat6 mdr€s€hez sok szdz lev6l begyfijt6se 6s vizsg6lata sziiks6ges, amelyet
hagyom6nyosanleggyakrabbana levelek miisoldsrit,a grafikus integri4ldst6s a tiimegm€r6st kombindl6 nagy id6igdnyes m6dszerrel vdgeztdk el.
C€lunk volt egy olyan lev6lterijletm6r6rendszerkifejleszt6se,amely nagyszrimd
lev6l gyors 6s megbfzhat6 feldolgozrisritteszi lehet6vd €s a lehet6 legkisebb beruhr4zdsi
kttltsdget igdnyli. Az rij eljrirdselve scanningelds,a levelek k6pdnek bevitel6re,a
nyugati gy6rtmdnyrj rendkiviil drriga m6r6rendszerekkamer6ja helyett scannert haszn6lunk 6s egy c6lnak megfelel6en kifejlesztett program segits6g6velegyid6ben tiibb
level parametert (lev6lteri.ilet,lev6lhosszrisdg,-sz6lessdg,kiirosodott teriilet nagysdga)
mdrhetiink. Az elj6rr{shoz kifejlesztett m6r6rendszer r6szei: IBM AT 286/3861486
kompatibilis sz6mit6g6p,min. 4 MB RAM, merevlemezes
tiirol6val,Herkules,EGA
vagy VGA k6perny6vezdrl6;Mikrotek 600 Z vagy G tipusri scanner,Epson vagy azzal
kornpatibilis nyomtat6; Microsoft vagy azzal kompatibilis egdr.
Az elj6r6s kidolgozesa OTKA I/4 (Ny .sz. T 5069) pLlydzati tdmogati4ssalttirtdnt.
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hatiisaa parassapusztai
El6helylecsapoliis
kdt6ltfrpopuLici6kra
PukyMikl6s
Giid
Allomds,
MTA68KI, MagyarDunakutat6
Az 616helydegraddci6a Fdld 616vil69dtfenyeget6legnagyobb vesz6ly. Kiiltintisen
id6szert ennek vizsgdlataa nedves616helyekesetdben,amelyekMagyarorszdgonpl. a
9OVo-at(tnt el az elmrilt kb. sztz e,'tben.
vizsgdlata1987 6ta folyik. A
Ipoly 6rter k6t6ltfipopuldci6inak
A parassapusztai
foly6 ment6n ez az egyik utols6 termeszetes,nem szabiilyozott r6sz. Mivel az 6rt6ri
vizek egy r6szeesetenk6ntkiszdradt6s 6ltaldbansekdlyvolt, az itt 616kdtdltdekd6nt6
tttbbs6ge a sziirazfiildtin telelt 6t. Ezeknek a peterak6shoza Biirzsiiny ir6'nyib61 az
fogtuk be a
dftene 6rkez6 6llatoknak (dsszesenkb. 15-20 000 egyed) 50-:1OVo-iLt
a 2-esf6kijzleked6siritndl.A faj 6s nem megdlvdndorli4siftvonal osszeszfkii16s6n6l,
lapitdsa ut6n a testhosszat6s a testtdmegetis lem6rtiik. A felmdrdst a k6tdltfek
v6ndorl6sa szempontjdb6l alapvet6 meteorol6giai tdnyez6k (h6m6rs6klet,relativ pfuatartalom) meghatdrozesamellett a peterak6helyek feltdrkdpezdseegdszitetteki.
kindltak.Ennek kdvetkezt6ben
A v6ltozatosvizek v6ltozatos6l6helyegyiitteseket
tisszesen9 faj (Triturus vulgaris,T. cristatus, Bombina bombina, Bufo bufo, B. viridis,
Hyla arborea, Rona temporaria, Rana dalmatina, Rana esculenta complex) fordult el6
ezen az 6r ter szakaszon.
1990-t6l drz6kelhet6a lecsapol6shatdsaa tertileten.Az 6l6hely jellege er6sen
illetve egyesid6szakokbanval6 teljes
megviiltozott.A nyilt viztiiktir dsszezsugorod6sa
eltfin6sebizonyos addig gyakori 6desvizi fajok pl. Hirudo medicinalis eltin€set okozta.
A k6tdlttek 6rz6kenyen reagdltak a viiltozdsoka. Valamennyi faj egyedsziima
jelent6sen csiikkent. H6rom dven beliil gyakorlatilag eltfintek a Triturus falok 6s a B.
minden bizonnyalkipusztulviridis. Az el6bbiek alternat(vszaporoddhelyhir4nyriban
tak, a nagyobbvdndorlisi sugarriB. virldls egyedekviszontfolydsiriinnyalellentdtesen
vi4ndorolvakdpeseklehetteka csad6tanyai popul6ci6valegyestlni. K€t domindnsfaj
(8. bufo, P. pscas) egyedszdmaegy nagys6grenddelcsdkkent. Az adatok alapjiin a
kordn pet6t rak6 R. dalmatina pop]ul6ci6az els6 dvben mdg sikeresenszaporodott,ezdrt
azonban
az egyedsziimahdrom 6v alatt kev6sb6cstikkent.A popul6ci6szerkezet6ben
itt is vdltoziisoktapasztalhat6k.
Az aszdlyosid6jrirds 6s az intenziv emberi beavatkozdsalapvet6enmegv6ltoztatta
a teriileten 616ket€ltfrek metapopulici6inak szerkezetdt.A parassapusztaiiin6r, amely
eddig nagyszdmri 6llat sikeres szaporodiisdtbiztositotta, forrdsk€nt mfrkddiitt, a
lehet6s6getcsak a
"siillyeszt6" (sink) kateg6ridradegrad6l6dott,sikeresszaporodrisi
koren petdt rak6, opportunista szaporoddsikateg6ridba tartoz6 R. dalmatina szdm'ta
biztositottaz 19906s 1993 kiizritti id6szakban.
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Hazai Hirudinea fajok intenziv v6ltoz6sokkal szembeni
toleranci6ja
PukyMikl6s
MTA 68Kl, MagyarDunakutatdAIomds,6iid

A ktirnyezeti t6nyez6 - tolerancia kdrd6sktir probl6mdinak ismerete egyre siirget6bb ig6ny.Elmdletimegfontol6sokmelletta gyakorlatitermdszetvddelem
k6rd6seinek
jelent6srdszeis ebbeaz <ikol6giaikateg6ri6basorolddik.
Edesvizi rendszerekbena parti r6gi6 az az 6lett6r, amelyben a helyi vdltoziisok
legink6bb lemdrhet6ek.A Hirudinea osztrily k6pvisel6i els6sorban6ppen ebben az
6lett6rbendlnek.
A poszter kdt hat6scsoporteredmdnyek6ntbekdvetkez6 vi4ltozi4sokat
mutat be. Az
egyik a magyar Dunaszakaszonbektivetkez6folyamatos vizm6rntiki munki4k(haj6z6ft
kialakitds, v6dm66pitds), a m6sik a szigetkiizi vizelldti4sbanbekiivetkezett drasztikus
vdltozds.
A mederszabdlyoz6slegf6bb eszkrizei kereszrgdtak6s piirhuzammfyek. Hatiisukra
a viz 6ramli4sisebessdgeloki4lisanjelent6sen vdltozik, Iassf mozgdsri,pang6 vizterek
alakulnak ki. Az ennek ktivetkezmdnyek6ntmegindu16hordaal6klerak6diismakofiton
dllom6nyok kialak:ul{sdhozy ezet.
Az elmflt 20 6y alatt mindez sziimos vi4ltoziisokhozvezetett. A ktivetkez6 faiok
jelentek meg a vizsgdlt szakaszon:Trochaeta bykowskii, Erpobdella testacea,Hirudo
medicinalis, Cystobranchus respirans, Clossiphonia verrucata, Glossiphonia paludosa, Glossiphonio concolor. Egyes fajok (7. bykowskii) gyorsan terjeszkedneka foly6n
felfel6.
A B6si Vizl6pcs6 C vari6nsiinak iizembehelyez6s6velalapvet6en megvdltozott a
Szigetk<izyizellitdsa. A menrett oldali f66g eltdr6 eredetfi, korf ds kialakitrisrj rdszeit
vizsgiilva egys€gesvdltoz6sokatregisztrdlhattunk.A megndvekedettvizsebess€gmegfbrditotta az fjonnan kialakitott szakaszok lassri bendpesiil6s6t,6s a felhaszndlt r6gi
mederszakaszokonis gyors faunaszeg€nyeddstokozott.
Kiiliinbiiz6 sorsi vizeket vizsgdlva (ideiglenesenkiszdradtilletve 6lland6 nyilt
vizfeliilettel bir6) m6s viztipusokban is hasonldjelens6get tapasztalhattunk.A megmaradt fajok pl. Erpobdella octoculata nagyobb elterjeddsiteriiletf generalistdk.
A Duna Hirudineafaundjamindk€tvizsgeltviiltozdsrareagdlt.A lassf, folyamatos
mederiitalakitds,amely a vizsebess6get,a szemcsemereteloszl6st ds a makofitondllomi4nyok eloszl6sdt is megvdltoztatta egyes fajoknak lehet6s6getbiztositott az elterjed6si teriiletiik megnrivel6s6re.A fajok el6forduliisrinak relativ gyakoris6ga is
megy6ltozott. A B6si Vizldpcs6 C varidnsa ezzel ellent€tes hat6ssaljert. A megndvekedett vizsebess€ga Hirudinea fauna elszeg6nyeddsehezvezetett.
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A dolomitveget6ci6indikdci6s6rt6k6nekrelativitdsa
R€dei Tamds
Vdcn{t6t
MTA Okol6giai
€sBotanikai
Kutat6intdzete.
elkiiltiniil6 6l6helycsoportjaaz. amit
A hazai vegetdci6egyik legmarkiinsabban
ds
A dolomit magndziumtartalma
n6ven
dolomitvegeti4ci6nak
nevezijnk.
6sszefoglal6
kiziirdlagos
sz6mdra
szinte
kOvetkeztdben
mintegy
100
nttv6nyfaj
e16zidssajdtossrigai
itt a szubmediEgyariintmegtali4lhatdk
6l6helyetjelent a Dundntfli-k<iz6phegysegben.
terrdn, a dealpin 6s az erd6ssztyeppz6na ndv6nyei, kiiztiik szdmosend6mikustaxonnal.
A "dolomitfajok" nagy r6szem6gis id6r6l-id6re felbukkan mris alapk6zetenis, ahol
csak a k6zet mrilldsi tulajdonsiigai eml6keztetneka dolomit6ra. Ebb6l arra kiivetkeztethanemvagy sajdtost€xtfhetiink, hogy e fajok nem a dolomit kemiai tisszet€teldhez,
rr4j6hozkiit6dnek, vagy a rajta kialakult mikroklim6hoz, 6s gyakan csak kompetitorok
hidnya miatt maradtak fenn ezen az 6l6helyen. Tehdt nem dolomitkedvel6, hanem
dolomittir6 fajokr6l beszelhetiink, melyek legfontosabb kiizds tulajdonsi4gaaz, hogy
van dolomit alapk6zetenegy jelent6sel6fordul6simaximumuk.
melyeken
A poszterszdmbaveszi,
€s pdlddkkalillusztriiljaazokataz 616helyeket,
"dolomitfajok" 6lnek, illetve vegetiici6jukhabitusaemldkezteta dolomitvegetdci6ra.
Kitekint a Kiirpdt-medencdvel szomszddosteriiletek hason166l6helyeire is. A bemutatott el6helyeket aszerint csoportositja, hogy mely kiizris jelleg hat6srirabukkannak fel
fajaik dolomiton.A "dolomitfajokat"e szempontszerintbesorolvaelemzi,tdrsul6sonk6nt vizsgrilva a fajk6szlet tisszet6tel6t.
Munkdmmal azt kiv6ntam szemleltetni, hogy ak6r egyazon ndv6nytdrsulrisrilland6an egyiitt el6fordu16fajai is mennyire ktiliinbiiz6 szempontokbdllehetnek indik6ci6s
6rt6k6ek.
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Magyarorsz6gi piifeteg fajok iikol6giai jellemz6se
Rim6czi Imre
Kert6szeti
€sEl€lmiszeripari
Egyetem
Niivdoytani
Tanszdk
Magyarorszi4gon616 mintegy 102 (Holl6s, 1903) Gasteromycetesfajb6l 39 faj
term6helydn (iisszesen149 pontj6n az orszdgnak)meghateroztuka ndy€nyt6rsul6st.A
term6testek al6l, a felszint6l szdmitott 25 cm m6ly talajr6tegb6l 6tlagmintiit yettiink, 6s
a Ked6szeti 6s Elelmiszeripari Egyetem Kiizponti Laborat6rium6ban, humusz, pH,
NO:- 6s NH+" nitrog6ntartalmat, foszfor (P2O5),krilium (KzO) tartalmat hat6roztunk
meg. A fajok egy r6sz6161fot6dokumentiici6, illetve exikdtumok is k€sziiltek. NomenkIatfri4banKrieglsteiner(1991) mfv6t vettiik alapul, mert ezzel az anyaggalis r6szt
vesziink a "Pilzkartierung 2000" programban
l7 Gasteromycetesnemzets6g29 fajdt jellemezzik tiirsuliistani ds talaitani vonatkoz6sban-Az ut6bbi 4 dv felvdtelezdsi list6ib6l csak azokat az el6forduli4si adatokat
ismertetjiik,melyekheztalajadatokis vannak.14 fajnakcsakegy-egylel6hely€r61,
mig
a tiibbsdgnek2-16 lel6helyr6l vannak adatok, melyek az orszdg igen kiiliinbitz6
pontjair6l, minden esetben saj6t gy6jtdsb6l sziirmaznak. Az adatokat tdbli4zatokban
foglaltuk dssze.
A tAbliizatok adatai, mert kev6s lel6helyr6l sziirmaznak,csak tdjdkoztat6 6rt6k6ek,
b6r n€h6ny taxon cdnol6giai 6s tikol6giai amplitid6jrira mrir ennyi adatb6l is nyerhetUnk informdci6t.
A Geastrum nemzets6g inkdbb alfitldi ds kisebb r6szt kdzdphegysdgi, mert pl.
biikk<isb6legyetlen adatunk sincs. A magyar Alf<ild talajai f6leg neutr6lisak 6s brizikusak, ez€rt az ott dl6 Gasteromycetafajok neutrofil, s6t basifil jellegfiek. Ez vonatkozik
a Geastrum alfitldi fajaira, de a Tulostoma, a Mycenastrum €s a Vascellum nemzets€gekre is. E taxonokathegyvid6keinkegyetlent6rsul6sdban
sem tal6ltukeddig.
Adataink rdszbener6s(tik azokat a jellegzetess6geket,
rnelyeketa m6r emlitert
mfrvekben,illetye Kreisel (1962, 1967),Sossin(1973),Dttrfelt (1985),Krisai-Greilhuber (1992) 6s Beyer (1992) mtveiben taldlunk,de azokt6l sok vonatkozrisban,
sziimos
fajnril 6lesenel is t6rnek.A Nyugat- ds Eszak-Eurripdban
savanydtalajokon616fajok
a K6rp6t-medenc6ben neutri4lis 6s bdzikus talajokon is el6fordulnak, mint sziiraz,
kontinentdlisgyepek karakterfajai,vagy mint kdz€phegysdgeink
meleg, ddli fekvdsff
lejt6it borit6 szubmediterrdnerd6k 6lland6 fajai.
Az ismertetett fajok a megadott ti4rsul6sokbangyakoriak, m€gis vesz6lyeztetettek,
mert a biot6pok keriiltek veszdlybe (kultririiba vonds, gyomosodSs).N€hriny fajt apofiton jellege tesz mind gyakoribb6: Myriostoma coliforme, yagy a Mycenastrum corium
a nagyvdrosokkrirny6kdn,mindig szemetes,
gyomosaki{cvagy ny6rfaiilterv6nyekben,
elhanyagoltparkokbanterjed.
E munkrinkMagyarorsziigBoletales,Agaricales6s Russulalesfajait is magiiban
foglal6, jelenleg kdsziil6 gombaciinol6giai6s gomba<ikol69iaitanulmdny,valamint
gombatdrkdpezds
egy kicsiny r€sze.
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specifitils
A gazda-parazita
R6zsa Lajos
Pamz
itol6giai6sAlhfianiTans26k
A[atorvosiEgyetem,
A gazda-parazita kiilcsiinhatiis markrins jellemz6je a specifitiis: a paruzila fait
jetlemzi, hogy mely gazdafaj(ok)ban 61, 6s forditva, a gazdafajt jellemzi' hogy mely
parazita fajok 6lnek benne. A parazitizmus esetdbena specifitiis szigonibbnak tfrnik,
mint minden mds t6pl6lkoz6si kdlcstinhat6seset6ben- tal6n a szimbi6zis kiv6tel6ve1.
Tradicionr4lisfeltev6s, hogy e szigorri specifit6s evohicids l6Ptdkbenis vdltozatlan. A'z
el6fordul6si adatok 6 elmezdseaz al6bbiakat veti fel
l. Adataink a parazitizmus specifitdsrir6lmintavdteli hibdkkal torzitottnak tfnnek.
Kiiliinbtiz6 gazdafajok parazita egyiitteseinek fajgazdags6g6tdsszevetve azt kapjuk'
fiigg- Mindez forditva
hogy a legnagyobbmdrtdkben az arr6l megjelent cikkek szr{mr4t6l
nagyobb az ismert
anndl
parazita
faj,
egy
szerepel
is igaz, tehat mindl tiibb cikkben
hib6ra,6s
mintaveteli
utal
m6rt6kben
ez
milyen
gazclafajainakszdma.Vitathat6, hogy
yal6s
saj6tsdgait.
parazitdk
el6fordul6si
milyen m6rt6kben tiikrdzi a
2. A kdlcsttnhat6sspecifitdsa nagymdrtekbenfiigg att6l, hogy mit tokintiink species-nek. Ez els6sorbana parazitdk esetdbenk6rd6ses,hiszen gyakoriak a morfol6giailag
megkiiltinbiiztethetetlen, de 6ppen gazda-specifitiisukr6Ydn tijbb6-kevdsbeizoldlt populr4ci6k(drv6nytani 6rtelemben vett tiirzsek). E popul6ci6k a speci6ci6 hatrir6n16v6,
dkol6giailag elszigetelt szimPatrikus rasszok,rnelyek gyakan keletkeznek €s gyakran
kihalnak.
3. Egy parazita faj specifitdsaki.ildnbtiz6 gazdafajok irdny6ban ktliinbtiz6 6rt6kfi,
egyes gazdafajokban nagyobb, miisokban kisebb a parazita szaporodSsi sikere. A
faunisztikai adatok e kiiliinbs6geket nem tiikrdzik.
4. Egyre tiibb okunk van azt hinni, hogy a gazda-specifitdsolykor hirtelen, drasztikus vi4ltozi4sokatmutathat.
V6giil felvetem egy specifitiis-dinamikai modell v'zlat^t, mely taldn hasznossd
vdlhat a tdrsul6s-szintf 6trendez6d6sek6rtelmezdsdben.
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Okofaunisztikaifelt6r6saz 6csai T6iv6delmiKcirzet
l6perdeiben
SallaiAgnes
MagyarTudomdnyos
Akaddmia
Kdnyvtdra,
Budapest
Term6szetes 6llapot6ban az Alftildet 6rt6ri ligeterd6k, mocsarakkal vdltakoz6
homokpusztiik, a lefolydstalan tedileteken pedig Lipok, l6perd6k jellemeztdk. Ezek a
nedves 6l6helyek nemcsak haz6nkban,hanem Eur6pa mds tdjain, s6t az egdsz viliigon
pusztul6ban vannak. Teriiletiik sokszoraz emberi beavatkoz6sh6tftinyos hatiisai ktjvetkeztdben rillanddan zsugorodik, vagy teljesen el is t[innek. Ezert a. meg megmaradt
l6pok, l6perd6k, egy6b nedvesbiot6pok kutatdsa,v6delme sok helyen keriilt el6terbe.
Kutati{saimat az 6csai Tdjvddelmi Kttrzet egyik szigonian v6dett 6geres-l6perd6
Sllom6nyriban (Fraxineto pannonicae-Alnetum) a Nagy-Erd6ben v6geztem. Az 6szi
es6z6sek6s a tavaszi h6olvadris hati4s6raaz erd6 novembert6l jriliusig vfz dlatt van. A
vizborit6stels6sorbanaz 6ger (Alnus sp.)viseli el. A vizb6l kidll6 tttrzsekkiszdlesed6
tttnkjeikkel mind a niiv6nyek, mind a talajrillatok szdmdra saj6tos 6l6helyet biztositanak. A rendszeres felvdtelez6s 1989. m6rciusrit6l l990.november6ig egy, ill. k6t
h6napos id6kiizdnkdnt tiirtdnt; quadriit m6dszerrel (25 x 25 cm), rostdldssal.A terepen
kivdlogatott anyag marad6k6t laborat6riumban kifuttattam 6s kis6ztam. A vfzboritds
m6rtdkdt6l fiigg6en a mintdkat vagy a ttirzsek tttnkjeir6l, vagy az fn. titnktik kdziitti
teriiletr6l, vagy egyid6ben mindk€t tipusri 6l6helyr6l egyszerre vdttem fel. A vizsg6lt
6llatcsoportok: Diplopoda, Isopoda (Oniscidea), Chilopoda.
Mindh6rom vizsgdlt iillatcsoportb6l, de f6leg a dekompon6l6kb6l, jellegzetesen a
l6p sajdtos,hfrvds, p6r6s mikroklirnrij6hoz alkalmazkodott fajok keriiltek el6 €s voltak
domin6nsak. Az eldnt6s legszembetdn6bbhatdsa, hogy az eldnttitt teriiletek (tiinkdk
kdztitti teriilet) faundja szegdnyebb, mint a yizzel nem boritott reszek6 (tdnkttk).
Kiildnbsdg van mind a faj-, mind pedig az egyedsz6mbana vizzel nem boritott teriiletek
(tttnkdk) javr4ra.

146

IIL Magyar Okol6gusKongresszus,
Szeged,1994

Vitorlap6kokhdl66pit6hel
gabon6ban
y vdlasztdsa
Samu Ferenc
MTA Nitv€nyvddelmi
Budapest
Kutatdintizet,
Az eur6pai p6kfajok majd fele a vitorlap6kok csalddj6batartozik. Ezek a ttibbnyire
csak ndhriny millimdteres p6kocsk6k vizszintes,rin. vitorlah6l6jukkal vdltozatos 6l6helyeket kdpesekelfoglalni, igy nagy sziimbanlehetnekjelen kiildnbti26 agrotikoszisztdmdkban. Egyik gyakori fajuk az avar vitorlap6k (Lepthyphantestenuis) h6l66pit6hely
v6lasztds6taz angliai Littlehamptonban vizsg6ltam 6szi brizdban.
A kezdeti megfigyel6sek azt mutattiik, hogy a hdl66pit6sbenfontos szerepelehet
valamifdle kijrktirds tiimaszt6struktfrajelenldtdnek. A mesters6gesen
l6tesitett tiibbfdle
h6l66pit6hely kiiziil a p6kok a fcildbedsottlyukakat n€pesitett6kbe a leghamarabb.A
lyukak egy r6sz€nek mesters6gesnedvesit6s6velbebizonyosodott, hogy a rnegfelel6
mikoklima szintdn fontos szemponta hdl6dpit6hely kivdlasztrisrinril.A kedvez6 hril66pit6helyek6rt a fajt6rsak kitztttt verseng6s folyt, de a p6koknak a hdl6 tdnyleges
teriileten tfli territorialiti4sdtnem sikeriilt bizonyitani.
Ahhoz, hogy a ndvdnyv6delembenmindl inkabb trimaszkodhassunk
a hasznos
izeltldbd dllatok tevdkenysdg6re,meg kell ismerni, hogy mi korliitozza elterjed6siiket.
A vitorlapdkokndl egy kdrtev6kkel fert6ziitt gabonat6bliban elk6pzelhet6, hogy a
megfelel6 hdl6dpit6helyek hidnya e kitikus korldto26 tenyez1. A lyukak extr€m strfi
telepit6sdvel a term6szetesegyedsffrffsdg4-6-szorosrit is el6 leheteft dllitani egy kisebb
teriileten. Ugyanakkor egy nagyobb l6pt6k6 el6kis6rletben a "lyukas" blokkban az
egyedsfrrfis€g
niiyekedett,a killdnbsdga kontroll blokkal szembenm6gsemvolt szignifikdns. Az egyedsfirfis6g ilyetdn val6 niivelhet6s6getehiit egyel6re nyitott kerdds,
annyi azonbanbebizonyosodott,
hogy a p6kok hril66pit6helyv6laszt6sa
izgalmasprobl6ma, amely m6g tovdbbi kutatAstig€nyel.
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Ecologicalaspectsof Unioidaein somerivers of
Transylvania
Sdrkdny-KissAndrei and DordeaManuela
Bab€s-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania

The database of the paper represents the outcome of the research carried out
between1969-1991on the Mures river and on 42 of its tributaries.The researchwas
extendedin 1992to the Somesriver. as well as to the Black and White Cris in 1993.
We have investigatedsomeeffectsof water pollution, but the main goal hasbeen
the studyof the ecologyofUnioidae in undisturbedhabitatsapartfrom studyingspecies
patternsin Unioidaeby meansof methodsdescribedin previouspapers,we alsoachived
ecological obseryationsin successivetransverseprofiles of the riverbedsfrom the
source to the mouth.
By observingthe occurrenceand speciespatterns,abundanceand distribution in
populationsand communitiesof Unioidaesampledfrom alreadymentionedrivers,we
have reachedseveralconclusionsthat we think may be valid for other rivers in the
country as well:
being individuals with typical "r strategy"the Unioidae are spreadall over
favorablebiotopes,and their distributionalong the river dependsmainly on
the water stream, which is responsible also for the distribution of chosen
biotops.
from the sourceto the mouth ofrivers, the following distributionpatternscan
be identified:
a) aggregatein small groups(3-5 individuals),
b) aggregatein big groups(10-20 individuals),
c) random or even regulardistdbution,
d) distributionin marginalstripsalmostcontinuous.
taking into accountthe succession
of Unioidaespeciesand communitiesalong
the riverbed, the authorshave establisheda zonation of the rivers. which seems
more accuratethan the one basedon the distributionof fish species.
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Kezdeti adatok a Hieracium piloselldn 616fitof6g
vonatkoz6an
rovaregyiittesdsszetetel6re
SdrosPatakiMikl6s
GATEAllaltani€s0kol6qiaiTans#k'cttditll6
A H ie rac i um nernzets6gtdbb tagta Eu16p6bdlmds fiild16szeke behurcolvajelent6s
gyomprobldmdt okoz. Az egyik legfontosabb faj az eztistds holgym1l (Hieracium
pitosetta), mely Eszak-Amerikriban 6s tJi-Zebndon is nagy m6rt6kben elterjedt 6s
els6sorbana legel6teriileteken okoz gondokat Agressziv terjeddsdnekm6g a gyomirt6szerek sem igaz6n szabnak hat6rt. Felmeriilt az ig6ny olyan biol6giai v6dekez€si
i4gensekkeres6s6re,melyek hat6konyankorl6tozhatn6k az ijonnan megh6ditott teriileteken a niivdny terjed6set.Ennek 6rdek6benindult meg a kutatAsMaSyarorsz{gor' az
eziist<ishiilgym6l fitofdg rovaregyiittesdnekfelm616s6re.
1992-93-ban rendszeresgy6jtdseketv egeztema H. piloselldn az orszaqkijllnbozl
r6gi6iban. H6t helyet l6togattam k€thetesrendszeress6ggel6prilis v6gdt6l szeptember
vdg6ig, 6s volt n6hdny hely, ahol csak sz6rvdnyosgyfrjt6seketv6geztem. A rovarokat
egyel€ssel gyfijtdttem, helyenk6nt 6s alkalmankdnt 200-200 n<iv6nyr4tvizsg6l6sdval.
Ezen kiviil a virrigz6si id6szakban lG-10 vir6gzati fejet gy6jtitttem be minden alkalommal, melyekb6l azut6n laborban, mikoszk6p alatt felboncolva szedtem ki bel6le az
apr6bb rovarokat.
A gydjttj'tt anyagban a legfajgazdagabb,6s egyedszrimbanis legn6pesebbcsoportokat a poloskdk 6s a kab6c6k k€pezik. Ezen kiviil a viriigboncoldsos gyfijtesekb6l
jelent6s sz6mri tripsz ker{ilt el6. Az els6 6vben lev6ltetveket is nagy sz6mbangyfrjtitttem, 1993-banazombanszdmuknem volt olyan jelent6s.A gyfijttttt anyagtflnyom6r6szt polifdg fajokat tartalmaz. Az irodalomb6l ismert mono- vagy oligof6g fajoknak
csak kisebb rdsze keriilt el6 a gy0jtdsekb6l. A k6t, nagyobb egyedsz6mban taldlt
specifikus rovar az Aalacidea pilosellae (Hymenoptera, Cynipidae) es a Tephritis
ruraLis (Dlptera, Tephritidae). E ket faj az, amely fel6 mint lehets6ges biol6giai
v€dekezdsi 6gensfel6 a legnagyobb erdekl6ddsir6nyul.
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H6tpettyeskatica (CoccineIIa sep tempunctata) ny 6ri
migr6ci6j6nak vizsgillata egy tcilgyerd6kiil6nbciz6 vertik6lis
szintjein*
S6rospatakiMikl6sl 6s Mark6 Viktor2
' VTe, No"€nyvedelmi
Kura!6inrdzer,
Budapesr
'- Kertiszeti
€sElelmiszeripari
Egyetem,
Rovanani
Tansz€k,
Budapest
A hetpettyes katicabogarak (Coccinella septempunctata- C.7.) mind l{gyszdri
n<ivdnyeken,mind frik lombkoronaszintj6n a katicabog6regyiittesek domin6ns fajak6nt
jelennek meg, s riltal6bana lev6ltetfr-predritor
szubguildenbeliil is a legfontosabbfajok
ktize tartoznak.Az \mdg6k egyedsziimamind termdszetes,
mind agr6r kdrnyezetben
ny6l k'zepen,az fj imrigdnemzeddk el6jdvetele idej6n a legmagasabb,- ilyenkor a
bog6regytittesekbendominiins szerephezjutnak-, majd ny6r v6gdredenzitdsukhirtelen
lecsiikken.A C.7. rij nemzed6kdnek
relel6helyekfeld irdnyul6 migrdci6jdt,mely alapvet6en befolydsolja az imdg6k meAjelends6t,egyedszdmainakalakuli4sdtaz egyes
6l6helyeken,szabadfiildiinmindmriignem vizsgrilt6k.
1987-88-banEger kdzel6ben,Sikf6kriton,egy cseres-tdlgyes
erd6 kiildnb626vertikdlis szintjein(a cserjeszinten,
a lombkoronaszintben,
az erd6ftildtt),valamint az erd6
k<izel6ben,nyilt teriileten vizsgdltuk a C.7. repiildsi aktivitrisrit, Malaise csapdiikkal. A
csapd6k riprilis elej6t6l okt6ber vdg6ig, napi iiritdssel iizemeltek.
1987-ben8 13, 1988-ban553 egyedetgyfijtiitteka csapd6k.A C.7. repiilesiaktivit6sdt bemutatd gdrb6ken egy kisebb mdjus ktizepi ds egyj6val nagyobb nyi4ricsricsvolt
megfigyelhet6. Jrilius 12 6s augusztus3 kitzdtt gyfijtitttdk a csapdrikaz eg6szdvi iissz
egyedszdm 63Ea-6t,illetye 14Ea-e, Magyarcrsziigon teh6t erre az id6szakra tehet6 a
C.7. telel6helyekretiirt€n6migrdci6ja.1987-benegy kisebb6szi csicsot is megfigyeltiink.
Az egyesvertik6lisszintekena kdt vizsgdlt6vben,a migrdci6speri6dusban,
elt6r6
eredmdnyeket kaptunk. Mig a C.7. leveg6beli denzit(sa az eg€sz veget6ci6speriddus
sordnaz egyesszintekenalulr6l f<ilfe16haladvacsiikkent,addig a migr6cidsperi6dusban 1988-banalul16lf<ilfel6haladvajelent6senn6tt, 198?-benviszont csiikkent.Kiiliinbdz6 meteorol6giai adatok elemz6s6velmegdllapitottuk,hogy egyes 6vekben,
optimrllis feltdtelek eseten(20'C-ndl magasabbmagasabbnapi dtlagos hdmersdklet es
6 m/s-n6l alacsonyabb er6ss6gt sz6l [13 drakor mdrvel) a migrdci6 az erd6 fdls6
szintjein,12,5-25m magasanzajlik, mds dvekben,az optimi4lisfelt6telekrart6shidqya
esetenaz imiig6k repi.il6siaktivitiisaa f<ils6szintekenjelent6senvissaesik,6s val6szinfileg a migrdci6 az egyedekegy r6szdn€lel is marad.

*
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Mi6rt ritk6k a kaotikus popul6ci6k a term6szetben?
(avagyegy popul6ci6dinamikaimodell meglep6viselked6se)
ScheuringIstvrinl, J6nosiImre2,csillig Akos26s Pi4sztorGabriella2
rELTENdv€nyr€ndszertani
Budapest
Csoport'
Modelle26
Okol6giai
6s6kol69iaiTanszdk,
'ELTEAtomfizikai
Tansz€k.
Budapest
Annak ellen6re,hogy a populdci6katleir6 dinamikaiegyenletekbizonyosparam6tertartomdnyokban kaotikus viselked6stj6solnak, term6szeteskdrnyezetben egydrtelm6en kaotikusnakmondhat6populrici6katalig (vagy egydltaldnnem) taliiltak Ennek
tiibbfdle oka van ill. lehet: a vizsgiilt id6sorok til rtividek, neh6z a kdrnyezeti zajt
kdoszr6l,s elk6pzelhet6az is, hogy maguk a
lev6lasztaniaz esetlegesdeterminisztikus
modellbenakaotikusjelens egy Pontosabb
matematikaimodellektflegyszerfisitettek,
s6g nem is olyan gyakori.
modellt konstruiiltunk,melybenszrinddkunkszeEzert egy olyan metapopuliici6s
jelenik meg, mint a szokiisosleirrisokban
val6sdghfibben
rint a t6rbeni^heterogenitris
A kiizvetlen
Tekintsiink l' lokdlis popul6ci6t egy I oldalhosszrisdgfndgyzetriicson.
szomszddsrigbanl6v6 populr{ci6k kdziit migrdci6 lehetsdges,azonban migriici6 csak
akkor tdrt6nik, ha a lokrilis populdci6k mdrete el6r egy kiiszdb€rtdket,azaz, hakezd az
adott 616helyfolttriltelit6dni.Vizsg6latainkbanminden lok6lis populici6 kaotikusan
fejl6dik, egym6ssalkapcsolatbacsup6n a migr6cids folyamatok 6ltal keriilnek. Megdllapithat6, hogy a kiisziibdenzit6s fiiggvdny6ben, az eg6szmetapopuldci6zajos sokszabadsdgifokri dinamik6t kiiyet, peri6dikusan viselkedik, vagy egy hx denzitris6rt6kkdriil
fluktudl rendkiviil kis amplitfd6val. Determinisztikus kdoszra utal6 jeleket nem tudtunk megfigyelni. Bebizonyfthat6, hogy a rendszerin. <inszervez6kritikus rendszerr6
v6lik, ha a r6szpopuli4ci6kktizdtt a kiilcsiinhat6s el6g er6s 6s a metapopul6ci6 kell6
szi4mrirdszpopulrici6t tartalmaz. Ekkor a migriici6s "lavinam6retek" sajdtos hatvdnyfiiggv6ny eloszl6stkdvetnek.igy Iehet6s69nyilik popul6ci6smodelltink tesztel6s6re
is. Megmutattuk azt is, hogy m6g egy rendkivtil kicsi 9 rdszpopuli4ci6ttartalmaz6
sem fejl6dhetki determinisztikuskiiosz.
metapopul6ci6ban
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Direktvet6s alkalmaz6s6naklehet6s6geihomoktalajokon
Sipos Vir6g K. 6s Gyuricza Csaba

A direktyet6s a talajv6d6 elj6r6sok (conservation tillage) speci6lis, a talajv6delem
cdljait maximdlisan figyelenbe vev6 m6dszere.A rendszert elnevezCsealapjen 6rtelmezziik. Mai rnegfogalmaz6sszerint a direktvet€sa v€tds€skel6s felt€teleinek mfrvelds
n6lkiili biztosit6s6t jelenti. Az a gazddlkod6, aki niiv6nyeit ilyen m6don termeszti,
el6nyk6nt a talajer6zi6, a talajkdrositdsvisszaszoritds6val,az id6- €s energiar6fordit6s,
valamint a beruh{z6si kdlts€gek cstikkendsivel, a talaj szervesanyagtartalm6nak naiveldsdvel szdmolhat.Fontos kitetel,hogy a fent leirtak fgy €rhet6k el, mikiizben a termcs
nem felt6tleniil csdkken, szinten tarthat6 6s ndvelheto. Kleczner rozs tartamkls€rletben
l7-254o-os termdstiibbletet 6rt el homoktalajon. A kedvez6bb fizikai 6llapotf, laza
talajon csiikkent a mfivel6s term€st befolyAsol6 szerepe.Ezt Erdei Szeged ktimy6ki
kis6rletei is igazoltdk.
A direktvetis sz6mos el6nye mellett a m6dszer elterjed€s6t akaddlyozzaa nagy
tanul6si ig6ny, a szigorrl technol6giai krivetelmdnyek,arendszer ink6bb mfitr 6gy6z6sra
6piil, a talajtttmdritd€s, a talaj k6sei felmeleged€setavasszal,a speci6lis m$vel6g6pig€ny, stb.
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Kis dardzs- kis p6k, nagydarAzs- nagyp6k?
SomogyiK. 6s KarsaiI.
KLTEEvolici6sAllatlaniTans#k.Debrecen
A p6kiil6 darazsak (Hymenoptera: PomPiliade) parazitoid full{nkos darazsak,
amelyek ldrvdi a gazda testdn kiviil nitvekednek (ektoparazitizmus).Ezek a mag6nyos
6letm6dot folytat6 darazsakp6kokat b6nitanak meg, majd egy fdldalatti j&atba hfzva,
pet6t helyeznek rdjuk. A ndveked6 ut6d sz6m6raez az egyetlent6pldl6kforr6s. A l6rva
6letben maraddsi eselye fi.igg a teplel6k mennyis6gdt6l 6s min6s€g6t6l (kor, nem, faj).
Egyr6szt egy bizonyos mennyisdgalatt ki sem k6pes fejl6dni (als6 limit - hal6l).
Miisrdszt egy enn6l nagyobb mdrett, de kicsi gazd6neldrheti ugyan az imag6 dllapotot,
6m a n6st6ny ut6d tfl kicsi lesz a hat6kony feln6ttkori mfrk<iddsdhez(vad6szris,6sris)
€s 6lete sordn kevesebb petdt k€pes l€trehozni, mig egy ugyanakkora gazdan a kisebb
meretfi him teljes 6rt6kfi imag6v6 fejl6dhet. A haplodiploid genetikai rendszer miatt a
n6stdny dardzsnakpotenci6lis lehet6s6gevan ut6dja nem6nek megv6laszt6sdra:n6st6ny, vagy him petdt tojni, aszerint, hogy petesejtj6t megterm€kenyiti-e vagy sem.
A n6stdny dar6zs lehets6gesdcintdseirea kiivetkez6 hipot6ziseket 6llitottuk fel:
1) A darrizsvrilogat a rendelkezds6re6116gazdakindlatb6l6s csak bizonyos p6kokat
b6nit meg. Igy magasabbugyan az egy zs6km6nyrajut6 keres6si €s kezel6si kiiltsdg,
vagyis a pet6nk6nti r6forditi4s, mintha v6logatris ndlkiil minden p6kot felhaszndlna,
viszont kevesebbpetdt kell termelnie 6s magasabbaz ut6dok tfl616si ardnya.
2) A dar6zs a lehet6s€gei szerinti legnagyobb p6kokat pr6br4lja megfogni. igy
n6st€ny utddai nagyobbak 6s v6rhat6an sikeresebbeklesznek.
3) Nagyobb dar6zs nagyobb p6kokat k6pes zs6kmi4nyolni,
4) Az elfogott zs6km6nyok k6ziil a nagyobbakra inkribb n6st6ny, a kisebbekre
ink6bb him petdket tojik a fitnesz maximdlSsa6rdel6ben.
A hipot€zisek alapj6n a kttvetkez6ket yizsgdltuk:
l) Milyen elt€r€s van a terepen taldlhat6, illetve a darizs iiltal fogott p6kok
tulajdonsdgainak (meret, kor, nem, faj) eloszlds{ban?
2) Milyen kapcsolat van a darazsakds az dltaluk fogott pdkok mdrete kiiziitt?
3) Mi az t sszefiigg€sa b€nitott p6kok mdrete 6s a r6juk tojt petdk 4eme kdzdtt?
Vizsg6latainkat klt fajra (Anoplius viqticus 6s Batazonellus lacerticida Pallas)
v€gezttik a Kiskuns6gi Nemzeti Park bugacpusztaiteriilet6n.
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Fa6llom6nyok ringy6rtildse6s
a term6hely kciztitti 6sszefiigg6sek
SomogyiZolt6n
Erddszeti
Tudomdnyos
Inl€zet,
Budapest
Azt a folyamatot, amikor egy farillomrinyt alkot6 frlk egyedszdma az egyedek
kdztitti verseng€skdvetkezt€ben id6r6l-id6re, term6szetesiton csiikken, itngy6rtildsnek nevezziik. Az iingy€ri.ildstleir6 rin. dngy€riildsi ttirv6ny (self-thinning rule) szerint
amennyiben a niivdnyegyedek 6letlehet6segeitcsak az 6ket kiiriilvev6 egyedek korl6tozztk be, vagyis pl. nincsen asz61y,nem ldpnek fel biotikus kdrosit6k stb., akkor az
egyedek Stlagos biomassz6ja (b, kg/egyed) 6s az egyedsffrfrs6g(N, db/ha) ktiztitt az
aldbbi line6ris <isszefiigg€sdll fenn:
logb=cr+plogN
A ttirv6ny ilyen formSban log(b)=log)Bn{) €s log(N) kttztttt teremt dsszefiiggdst,
ami - mivel az egyenlet mindk6t oldaliin szerepelN - statisztikailag 6rtelmezhetetlen.
Ezen kivtil az egyenes a megszerkeszt6s6hezfelhaszn6lt (terepi megfigyel€sekb6l
sz6rmaz6)pontsort feliil1616rinti, vagyis hat6regyenes,amely a log(N)log(b) sftot k6t
r6szre osztja, 6s a pontok csak az egyik f6lsikba eshetnek.Mi{sk6ppenfogalmazva, az
"itngydriil6s ttirvdnyet" az al bbi alakban helyesebbmegadni:
ln(864)=cxln(Af+B
ahol Bmaxaz N-hez tartoz6 maxim6lis biomasszaa tertiletegys€grevonatkoztatva.
Az dltalam vizsg6lt fafajokra (kocs6nyos ttilgy, bnkk, gyertydn) azonban - az
eredeti megfogalmaz6ssalszemben - nemcsak egyfdle hatiregyenes l6tezik, hanem
tiibb: ezek helyzete a term6helyt6l nagym6rtdkbenfiigg. A kiildnbtiz6 rjn. faterm6si
osztdlyokhoz (a kiiliinb<iz6 term6helyekhez)tartoz6 adatok a vizsg6latok szednt kiildnbtiz6 egyenesekment6nhelyezkednekel. Ezt egy p6ld6valszeml6ltetve:ugyanolyan
fatdrfogat*, 150 m'/ha mellett a leglobb termdhelyet jellemz6 fatermdsi osztdlyban
maximum k<izel25 ezer, a legrosszabbterm6helyfrfatermdsi oszt6lybanmaximum csak
mi ntegy 4 ezer fa tal6lhat6 ha-onk€nt.Megfordftva, 15 ezrestiirzsszdmmellett a legiobb
faterm6si oszt6lyri 6llomr4ny fat6rfogata kb. 180 a legrosszabb6csak 90 m'/ha. Ez
val6szinfleg azzal magyardzhat6,hogy ugyanakkora m6ret el6r6s6rea jobb term6helyeken kisebb, a gyeng6bbekennagyobb term6t6r sziiks6ges.
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A biomassz6ta vizsgdlatokn6l a fttld feletti tisszesfat€rfogattal helyettesitettem.
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Spermav6teli6s tart6sit6si kis6rletek gimszarvasn6l
SomogYvdri Vilmos
GATEVadbiol6siai
OktatddsKutat6Allomds
Az eddigi magyarorsz6gi vildgrekord gimszarvas bik6k ddl- 6s nyugat magyarorsz6gipopul6ci6kb6lkerUltekki.
Ezeken a teriileteken 616 gimszarvas dllom6nyok test- 6s tr6fea paramdtereinek
iitlaga vezeti a vil6granglist6t. Ezert meg6l6nkiilt az 616 gimszarvas iriinti ig€ny. Az
6166llatelad6skorl6tja pillanatnyilag a rendkivtil szigorfr karantdn6s YadeS€szsegiigyi
el6irdsok. Ezt a probl6m6t feloldan6, ha a kiv6l6 min6sdgfr gim bikdk tart6sitott
spermdjiitinekesiten6nk.
Mdsrdszt a tart6sftott sperma alapj6t k6pezhetn6egy spermabanknak.Igy hosszo
id6n keresztiil meg6rizhetndnka kiviil6 gimszarvaspopul6ci6k kimagas16produktumf
egyedeinek gink€szlet6t.
Ebb6l a c€lb6l a Gtjdtill6i Agr6rtudomrinyi Egyetem Vadbi016giaiOktat6 6s Kutat6
Allom6s6nak kfsdrleti szarvasfarmjdn spermavdteli 6s tart6siti4sikisdrleteket vdgeztiink.
A kisdrletbe bevont dllatokt6l el6szdr fantom segfts6g6velszerettiink volna sperm6t nyerni. Ezen kfsdrleteink sikertelenek voltak.
K6s6bbiekbenelektro-ejakuliitor segitsdg€vell0 alkalommal l2 bik6nril v6geztiink
kiserletet. Hdt alkalommal sikertilt sperm6t nyerni 1-4 ml mennyisegben.
A legiobb morfometriai 6s agancsparamdterekkelrendelkez6 gimszarvas bik6t6l
vett ond6t l:7-es ariinyban hfgitottuk, majd 100 adagot mfiszalm6banm€lyfagyasztottunk. Ezt ktivet6en a mfiszalm6t foly€kony nitrogenbe meritett0k.
A taroli4s utdn 24 6r6val felmelegitett mintdk (n = 5) sperma koncentr6ci6ja
85,67o(X9,26). 1993.11.25-6n
(1993.11.02)140,2 milli6 (t16.09), mozg5sk6pess6g
ismdtelten felmelegitettiink sperma mintdkat (n = 4) a sperma koncentrdci6ja 133,65
91,75%(x5.39) volt.
millid ml (118.86),a rnozg6sg6pessdg
A kontrollt tovdbb folytatjuk, kiterjesztve az eg6szs6ges6s a degener6lt spermiumok areny6nak a Yizsg6lat6rais.
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Dwarf-pine (Pinus mugo Turra) ecosystemand its role in the
protectionof mountain-subalpinlandscapeof Carpathian
mountalns
V. Soranl, A. Ardelean2,C. Bandiu2and N. Donita2
tUoiversity
oiAgdculture
Sciences,
Cluj-Napoca
'Instituteof Forest
Research,
Bucharest
Dwarf-pine (Pizus rzaga Turra) ecosystemin all CarpathianmountainsofRomania
between (1600)1800-2100(2200)m height on more or less areas.There it has a
hydrological role and a high soil-climate potential for preservationof mountain landscape. These pecularities are thanks to its vertical stratification wich consist of several
plant strata having various degreesof rainfall absorption.
The structure ofthe most habitual Carpathiandwarf-pine association- Rhododendro myrtiJolii-Pinus mugi Borza, 1959. - is the following: a) 5l-58 Vha dry biomass of
stem and 104-220 tlha wet biomass of stem from whtch 74-86Vo wooden matter
enclosed branches and 13-j6Vo leaves; b) 1.8-2.2 tlha shrubs (mainly Vaccinium
myrtillus L.) c) |.6-12.7 Vha moss biomass; d) 2344 tlhalitter from which: 15-20%
within stratum L, 2025Vo within stratum F, and 55-65Vo within stratum H.
The quantity of rainfalls temporary stored by dwarf-pine ecosystemis the following: a) about 30-509o stored by branchesand leaves; b) 50-607o stored by herbs and
c) above 1007o stored by mosses (especially Sphagnun sp.). The ratio of rainfall
interception to I kg biomass is: 0.3-0.4 I of water for wet biomass of dwarf pine; I I
for I kg herbs and 6.2-5.5 I for I kg mosses.
The water balance of dwarf-pine ecosystemdepend on soil substrate.In Retezat,
Bucegi and Calimani Mountains, on stony soil the stored water/ha was the following:
23-55 tlha within dwarf pine,2 tlha within shrubs and herbs, 13 t/ha within moss
vegetation,201 Vha within lilter and soil (on whole ecosystemabout 240 t/ha), while
in Maramures Mountains on peat bog soil the stored water was the following: 40 t/ha
within the dwarf-pine, 2 t/ha within the shrubs and herbs, 4280 tlha within living
Sphagnum and its litter, 188 t/ha within stony soil (on whole ecosystem about 4510
t/ha).
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Interspecifikuskapcsolatokelemz6se6s indikrici6s
6rtelmez6seegy kocs6nytalantcilgyesben
StandovdrTibor
Tanszek,
Budapesi
6sOkol6giai
ELTENijvdnyrendszenani
Az aljniiv6nyzet mintiizatainak vizs96lat6te minti4zatokleir6s6nfeliil az a sz5nd€k
vezette, hogy a lombkoronaszint dllapotdt leir6 vr4ltoz6kkal val6 kapcsolataik tanulmdnyozhat6ak legyenek. A kor6bbi klasszifikdci6s elemz€sek kieg6szit6sek6ntehelyiitt a leirt tipusokat jellemz6 fajegyiittesek ilyen szempontf vizsg6latdnak
tdlgyesben
eredm€nyeitmutatombe. A vizsg6latokegy 5,5 ha-os,90 6Yeskocs6nytalan
tdrtdntek, amely Viilgyf6n a Biikki Nemzeti Park te iletdn, Biikkzsdrc kdzs6ghatdrban
tal6lhat6.
Az aljniiv6nyzet klasszifikrici6s vizsgdlatdnakalapjiin n6gy niiYdnyzeti tiPust kilItinbiiztettem meg a florisztikai iisszetdtelhasonldsiiga,illetve ktildnbtiz6s6gealapj6n
(148 faj prezencia/abszenciaadataii 354 12,5 x 12,5 m-es 6rintkez6 kvadrdt). Egy
r€szletesebbleirds 6rdek6benhasonl6 m6dszerekkelvizsg6ltam 290 db 3,14 m teriiletfi
mintav6teli kttrb6l gyfrjtittt prezencia/abszenciaadatokat(120 faj). Ekkor 3 florula (kis
mintavdteli egys6gekfl6r6ja) tipust kiildnitettem el. E tipusokatjellemz6 fajcsoportokat
mindk6t felbontasri minta eset6benmegpr6briltamelkiildniteni.
Ehhez az elemz6sheza v6Itoz6k (fajok) szdm6nakcs<ikkentdsethajtottam Y6grea
"fontos" fajok kivdlogatds6val.A fajok fontossdgi sorrendjdttisszes"nem fiiggetlensdgiik" mdrt€ke alapjiin rangsoroltam,p6ronkdnti 12-es fiiggetlensdgi Pr6b6k iisszesitett
eredm6nyei alapj6n.
A fajok p6ronk6nti asszocidlts6gdtmindk6t tdrl€PtekbenYizsgdltama kiYAlasztott
fontos fajokra. Az els6 adatsor elemz6se kdt fajcsoport elkiiliinit6s6hez vezetett. Az
egyik szi4razabb6s savanyribb term6helyre utal, mig a mi4sik fajainak egyetlen kiizds
saj6tsdga az els6 fajcsoporttal jellernezhet6 DOv€nyzetitipus elkeriildse. A mdsodik
(finomabb felbontdsf) adatsorvizsgelata az el6z6l'pt'kben meg6llaPitottakndlr6szletesebb k6pet eredmdnyezett.Tal6n a leg€rdekesebberedm6ny,hogy pozitiv asszoci6lts6got tal6ltam n'hiny Fagetalia faj (Dentaria bulbifera, I'athyrus vernus, Asperula
odoratu) es zavar6st0r6gyomkarakteri fajok (Geronium robertianum, Chaerophyllum
temulum, Galium aparine, IJrtica dioica, Campanula rapunculoides) kozott.
A vizsg6lt 6llom6ny a tiilgypusztulds 6ltal sflyosan 6rintett. Ez j6 lehet6s€getad
olyan k6rddsek vizsgdlatdra,hogy a nem egydrtelm0enelfogadott okokra visszaYezethetd tiilgypusztulSsra val6 6rz6kenys6gmdrt€ke indik6l6dik-e az aljniiv6nyzet 6ltalam
vizsg6lt tulajdons69aiban.
Az elkulitnitett fajcsoportok 6s a f6k eg6szs6gdllapotakiiziitti kaPcsolatokvizsg6lata alapj6n szignifikdns dsszefiiggdsektal6lhat6k egyes fajcsoPodok, illetve az eg€szs6ges, beteg €s elhalt f6k relatfv gyakorisdgai kttztitt. A nem param6teres
rangkorrel6ci6s vizsg6latok €rdekesercdm6nye,logy er6s pozitfv korrel6ci6 mutathat6
ki a Fagetalia fajok gyakoris6ga 6s a pusztulas m6rt6ke kiiziitt.
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A szarvasf6l6kcsontvel6zsiri
6nakzsirsavosszet6tele
Sugrir L6szl6, Nagy Istvrin, Hrisv6th Ferencl €s Nyers Norbert
Krr. Kaposvar
Pannon
Agrdnudom6nyi
egyerem.
Allattenyeszresi
rPannon
Kar,Keszthely
Agrdnudomdnyi
Egyetem,
Georgikon
Mez6gazdas6gtudomdnyi
ds
A szarvasf6l6k(Cervidae)vdgtagcsontjaiban
l6v6 srirgacsontvel6szdrazanyagzsirtartalmdnaka vizsgdlata a tdpl6ltsdgi 6llapot (kondicid) objektiv meghatdroziisdnak
azonbanhi6nyosakaz ismeelterjedtm6dszere.A csontvel6zsirzsirsav<isszeteteld16l
reteink.Ez ut6bbi vizsgdlatokelv69z6s6hez
az a megfigyel6siinkadtaaz iitletet,hogy
a v6gtagok proximdlis r6szdbentaldlhat6vel6 faggyriszerfi,ugyanakkor a disztrilis
vel6szelvdnyekben
l6v6 olajszeri konzisztenci6jf.A szelvdnyekszerintvdgzettzsirsavanalizisekeredmdnyeitaz aldbbiakbaniisszegezziik.
(kar- 6s combcsontban)
a telitett zsirsavakarAnya
A proximdlisv6gtagcsontokban
rendszerint 65-75 sz6zal6k, a telitetlenekd 25-35 sz6zal6k.Ez az ar6ny fokozatosan
vdltozvaa vdgtagokdisztriliscsontjaiban(l6b-kttz6p-6s ujjcsontokban)megfbrdul,s6t
a telitetlenek hdnyada eldri a 80-85 szdzaldkotis.
A domin6nszsirsavakkoncentrdci6ja
a v6gtagokfels6 ds als6csontvel6szelv6nyeiben a kiivetkez6kdppenalakul. A palmitinsav (C16) ardnya a gimszarvas(Cervas
elaphus hyppelaphas) csontvelejdben25-32 szdzal6kr6l 6-14 szizal9kra, a d6mvad6ban (Dama d. dama) 26-52 szSzal6kr6l ll-14 szSzal€ka csiikken, az 6zben a (.Capreolus capreolus) viszont alig vdltozik (16-21 szizal€k). A sztearinsav (Cls) szintje a
gimszarvasban23-40 szizal6kr6l 14 sz6zal6kra,a dimban 26-39 szdzal€krfl2,0-2,5
sz6zal6kra,az 6zben 30-48 szdzal6kr6l4 5 szi4zaldkracsiikken. A palmitolajsav (Cro:r)
a gimben 2-6 sz6zal6k:r6l l'l 25 szdzallkra, a d6mban 1,5-i,0 sz6zal6kr6l 16-21
sz6zal6kta, az 6zben 7,O-1,2 sz6zaldkr6l 5,6-5,8 szdzal9kraemelkedik. Az olajsav
(Ct 8:r) a szarvasban18-27 szAzal6k:r6l45-56 szizal6kra, a diimban I7-21 szdzal6kr6l
3743 sz{zal€kra,az 6zben 2843 szdzal6k:r6l66-67 sz6zal6kran6. Meglep6 eredm6ny
(Cl511)-tartalom,hiszenez
a ddmvadzsirokbana3,'7-12,7 szAzal'kospentadecdnsav
a zsfrsav m6s dllati zsirokb6l csak nyomokban mutathat6 ki.
A telitett/telitetlen zsirsavar6nyvdltoz6sdbanmegmutatkoz6hasonl6 tendenci6b6l
6s a fajok szerinti kiiliinbs6gekb6l ana kdvetkeztethetiink,hogy a csontvel6zsir zsirsaviisszet6teledrdklelesen meshatdrozott.
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Biikkerdei fajok chorol6giai diverzit6s6nakelemz€se
Szab6 Istvdn
Tansz6k,
Keszthely
6sNijv€ny6lettani
Kar,Nitvdnytani
Mez6gazdasd,gtudom6nyi
PATEGeorgikon
Minden chorol6giai oszt6lyozi4stiikriizi az adott ftildrajzi tdjegys6g sajdtossiigait
6s a rendszerez6 szeml€let€t. A magyar f'l&a 2161 fajr4ra(Simon 1992) vonatkozd
oszt6tyoz6salapjait a 506 6ltal meginditott fl6ramf munkdlatok, valamint a Meth6-fdle
(i940) fl6raelem csoportos(tdsk6pezik. Ugyanakkor a kiilfijldi iskoldk hatfsa is 6rv6nyesiil (Meusel, Walter, Hulten). Legfjabb a Magyar Fl6ra adatbank choroldgiai
kateg6ria rendszere(HFLORA).
Chorol6giai statisztikai analiziseket veEzett Anz^ldi et al. (1988) sz6mit6g6pes
adatb6zis kezeldssel, majd objektiv iisszehasonlit6st dolgozott ki Nimis-Bolognini
elenzds6resz6mi(1990)6s Bolognini-Nimis (1991) a bfikkerdeifajok elterjedds6nek
t69dpes tdrkepezdssel.
A bi.ikkdscikhaz6nk kiterjedt, term6szetk<izelierd6t6rsul6sai.A fajokat elterjed6siiknek megfelel6 chorogrammokat reprezent6l6 csoportokba lehet rendezni OGU
(Operational Geographic Units) alkalmazdsaval,automatikus t6rkdpez6ssel.Az eredm6nyeket a hagyom6nyos magyar aredlgeogr6fiai egys6gekkel 6s az itdliai eredm€nyekkel hasonlitjuk iissze.
A tanulm6ny a Trieszti Egyetemen v6gzett tanulmdnyfton k6sziilt Kiisziindm
Erika €s AlexandroPignatti,P.-L. Nimis 6s G. Bolognini segits6g6t
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P6zsitfiivek nciveked6sdinamikai vizssillata dolomitleit6n
Szab6Istv6n6sB6disJudit
PATEGeorgikon
Kar,Ntiv6nytani
6sNiiv€dy6letlani
Tansz6k,
Keszthely
Ddli kitettsegfi dolomit lejt6 p6zsitfiiveit vizsg6ltuk a Keszthelyi-hegysdgben,nyilt
dolomit sziklagyep (Poa badensis), szikla- (Chrysopogongryllrs) 6s pusztafiives (Cleistogenesserotina) lejt6sztyepp tdrsul6sokban.A term6helyek k<iziitti f6 kiiltinbs6gek
alapjdt els6sorban a talajk€pz6d6s m6rteke kdpezte. C€lunk az volt, hogy a sz6raz
6l6helyhez yal6 adaptdci6t produkci6 biol6giai m6dszerekkel regisztr6ljuk. A term6helyekre 6s ti{rsuldsokrajellemz6, karakterisztikus pdzsitffr fajok hajti{sainakniiveked€si sajStossdgait6s a meteorol6giai jellemz6ket vetettiik iissze.
Mindhdrom fajra jellemz6nek taleltuk, hogy feno169iaieltdr6seikt6l fiiggetleniil,
intenziv ndvekeddsiperi6dusuk a kedvez6 h6- 6s csapaddkviszonyokatbiztosit6 tavaszi
6s nydrvdgi idiszakban volt- Eredm6nyeink azt mutatjdk, hogy a Poa badensistkorai
termds6rlel6se,hajtdsainakj6 sz6razs6gtfirdseteszi alkalmass6a legsz6razabbhelyen
val6 meg6l6sre. A Chrysopogon gryllus hajt{sai tttmeg 6s asszimil6l6 feliilet depresszi6tmutattak a szdrazperi6dusok bat6siira,de a nyiiri asz6ly idej6re mr4rbefejez6dik
reprodukci6s peri6dusa, igy azt csak sarjhajtdsainak €s szemterm6sdnekkell csak
6tvdszelnie. A Cleistogenes serotina yiszont csak 6sszel vir6gzik, nyiiron stagndl a
nijyeked6se.
A vizsgdlt fajok kiiztil a nyilt gyepi Poa badensis kikeriili a szaraz id6szakot, a
m6lyebb term6rdtegen el6 Cleistogenesserotina itveszeli, mig a Chrysopogongryllus
mind strat6gia mind talajnedvess6gszempontj6b6laz el6bbi k6t faj kiizittti.
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Interspecifikus kapcsolatok vlzsg{l,atacluster analfzissel
Szab6Istv6n€s BottaD. Zolt6n
Tanszdk,
Keszthely
6sNdvdnydlettani
Kar,Nov€nytaoi
Mez6Sazdasd$udomSnyi
PATEGeorgikon
Juhdsz-Nagy P6l a 60-as 6vek ktizepdt6l fokozatosan kidolgozott egy informiici6elm6leti modellcsal6dot a ndv6nyt6rsuldsokvizsg6latdra. Ez lehetove teszi az egyes
popul6ci6k, a fajkoalici6k, vagy ak6r a teljes vegetdci6 egys6gesszeml6leti elemzds6t.
Az asszoci6lts6g abszolft m6r6sz6ma a k€tdimenzi6s bin6ris kontingenciat6bla
inform6ci6tartalma. Felhaszn6lvaa szok6sosjeliil6seket:
ml(qa,qb) = m/ogm + aloga + blogb + clogc + dlogd - (a+b)lo8(a+b) - (a+c)log(a+c) - (b+d)/og(b+d) - (c+d)lo8(c+d)
Az a hdtrdnya, hogy a kapcsolat irdnyiir6l nem ad tdjdkoztatdst,kdnnyen kiktisziibdlhet6:
mI'(qa,qu) = SGN(ad-bc)nl(qa,qt)
',
A fajp6rok asszoci6lts6g6hozhasonl6anm6rhet6 a veget6ci6 "asszoci6lts6ga ez
az asszocititum,amely informdci6elmdleti szempontb6laz s dimenzi6s bin6ris kontingenciat6bla inform6ci6tartalma.
Az interspecifikus kapcsolatok vizsgrilata ttibb faj esetdna Juhdsz-Nagy P6l dltal
javasolt m6dszerrel el6g nehdzkes. A fajp6rok kiizti asszocii4ltsdggrdffal titrt€n6
6brizol6sa viszont egyreszt nem veszi figyelembe a fajh6rmasok, fajndgyesek stb.
kapcsolatait, mdsresztcsak tiibbfele mintavdteli egys6gm6ret mellett lehet informativ,
ezek megv6laszt6saazonban iinkdnyes. Ezdrt egy alternativ m6dszert mutatunk be.
T<ibbkiildnb<iz6mintav6teli egys69meretndl Ydgeztiikel a fajok cluster-analizisdt
a kdlcstiniis inform6ci6 ntivekedds6t minirnalizdl6 algoritmussal. Ndgy deszkriPtor
(kladisztikus differencia, osztdlyba tanoz6si divergencia, t'szgrSfTtoztartozi4sidiYergencia, partici6hoz tartoz6si divergencia) alaPjdn kiszdmitottuk a dendogramok t6volsdgrit. A t6vols6gmdtrixot sokdimenzi6s sk6l6z6ssalelemeztiik tovdbb. Ennek
eredmdnyei alapjdn vdlasztottuk ki azokat a mintaYdteli egys6g m6reteket ahol a
dendosramokat 6rtdkeltiik.
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A SolidagogiganteaAit. fejl6ddsbiol6giai 6s t6rsul6si
saj6tossdgai
Szab6Istvdn,Botta D. Zoltdn 6s DanczaIstvdn
Tansz6k,
PATEGeorgikon
Mez6gazdasdgtudomdryi
dsN6vdnydlettani
Keszthely
Kar,Ndv€nytani
A Solidago gigantea rt,szak-Amerik6b6lbehurcolt adventiv gyomniiv€ny. A Dun6ntflon igen elterjedt 6s az Alftild<in is terjed6ben van. Degrad6l6d6 term6szetktizeli
ntiv6nyt6rsuL4sokbantiimegesenel6fordul.
Kezdeti vizsgdlataink a ktivetkez6kre irdnyultak:
1. Milyen n<iv6ny6llomrinyokbanvdrhat6 az el6fordul6sa ?
Ennek sordn 150 fajlista adatai alapjdn csoportositottuk a S. gigantea el6forduliis6val jellemezhet6 6llomdnyokat €s fajaikat.
2. A yegetativ/generativ szaporoddsszercpeaz dletciklus alatt.
A l4pi talaj a fels6 15-20 cm-es r€tegbenelhelyezked6tarackok 6lettartama2-3 dv.
Intenziv niivekeddsiik id6szakajrilius-augusztus.A kaszattal tiirtdn6 szaporodi4saz 6j
6l6hely megh6dft6sakorjelent6s. Id6sebb, zdrt dllomdnyban a vegetativ szaporod6sa
diint6 jelent6s€gfi, de akkor is megfigyeltiink titmegescsirdzdst.
3. A talajf€lszfn feletti r6szek nttvekeddsanalizise.
A vegeteci6sid6szak alatt mdrt 6s sz6mitott a ndveked6siparam6terek:lev6lteri.ilet,
sz6r, Ievdl, synflorescenciaszdrazttimege,pillanatnyi RGR, RLGR, NAR, LAR, LWR,
SLA 6s CGR 6rt€keinek menete a geofitonoka jellemz6 6ltal6nos mint6zatot kdvet.
4. Unik6lis 6s inv6ziv fajok koegzisztenci6jdnak
lehet6sdgei.
A Solidago gigontea egyedfejl6d€si mintiizata a Henerocallis lilio-asphodelus
virdgzdsdhoz6s termdsk€pz€sdhezelegend6 szabadvegetdci6sid6szakot biztosit.
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N6h6nv allelop6ti6s nriv6nyi metabolit stabilit6sa
mikroeomb6k hatds4ra
Szab6Lriszl6Gy., Walcz Ilonal €s Botz Lajos
P6cs
Tansz6k,
'
JPTE,T'IK, Ndv6nytani
' PATETakarm,inytermesztdsi
Bics6rd
Kutat6Int6zet'
Az alleolop6tia megnyilv6nuldsa - kiiliindsen term€szetesndkosziszt6mdkbannem mindig egydrtelmfr. A hat6vegyiiletek (vegyiiletcsoportok) in vivo dtalakulesa
sokt€nyez6sfolyamat, amelyben fontos szerepettdltenek be a szaprofita mikogombdk
is. Kordbbi fitokdmiai tapasztalatainkraalapozva ndh6ny allelopdtids hatrissalis jellemezhet6 vegyi.iletet (atropin, rutozid, k6v6sav, fah6jsav, alliiin) haszndltunk modell
kis6rleteinkhez. In vitro mikrogomba-teny6szteinkhez(5,6-5,7 pH; stacionerfolyad6k'C-on)
Aspergillus nigeft es
kultrira szachar6z2 9/100 ml, PePton 1 g/'100ml; 25
anyagok a gombiik
allelok6miai
Az
alkalmazott
expansumot
haszn6ltunk.
Penicillium
gyarapod6s6tnem g6tolt6k. A tdpoldatban visszamaradthat6anyagok mennyis6gi v6lto26s6tv6konyr6teg-kromatogrdfii4selviilasztiist kiivet6 denzitometriiival (Camag TLC
ScannerII.) kis6rtiik nyomon.
A 3-18 napig tart6 inkubdci6 alatt - 5 mintav6telb6l(0.' 3.' 6.' 12., 18. nap) 4-4
p6rhuzamosm6r6s elemzdsealapj6n - meg6llapithat6, hogy a tipusvegyiiletek kiiziil a
mindspeci6lisaminosavjellegi alliin (allicin prekurzora)bizonyulta leglabilisabbnak
k6t gomba teny€szet1ben.Akir az Allium ureinumlevel€vel egyiitt inkubelt tenydszetek
tdpoldatdb6l, ak6r az el6zetesenk6sziilt Yizeskivonattal v6gzett inkub6lisb6l sz|rmaz6
t6poldatb6l yettiik a mintdt, mindkdt varidci6ban mdr a 6 naponaz eredeti koncentr6ci6
1O-20 szdzal6k6racsiikkentaz alliin mennyis6ge( 1,2-1,2 pg aliin 5 pl-ben: 24 mgVo).
Kiildndsen a Penicillium expansumlebontd tevdkenys6geer6teljes (ez a tulajdons6ga
a tdbbi vizsgdlt vegyiiletn6l is €rvdnyesiilt!), mert hatds6raa 6. napon gyakorlatilag
nincs kimutathat6 a|llin. Aspergillus niger esetdbenk6s6bb, a 12. napon tapasztalhat6
ugyanez.
Eddigi vizsg6latainkb6l is kitfrnik, hogy "monokultfrris" in vitro mikrogomba
teny€szetekbenis jelent6s allelokimiai v6ltoz6sok zajlanak le. A v6ltozdsok eredm6ny6t (sz6rmaz6kok k6miai term€szetdt)nem ismerjiik, lehet, hogy allelopr4tiSshat6suk
kimutathat6, de lehet, hogy bizonyos esetekbena hat6anyagokatis tdpanyagforrdskdnt
basznositj6k a vizsgdlt mikogombdk.
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Adatok a kr{rp6ti forr6scsiga(Sadlerianapannonica)
6kol6gi6j6hoz
Szab6Sdndor
Baksay
Sdndor
Reformdtus
Kunszentmiklds
Gimndzium,
A Sadleriana pannonica aK6rpit-medenc€ben a Biikk-hegys6g ds a Tornai-karszt
hidegvfz0 forrdsaiban6s patakjaiban616endemikusfaj, a magyar "Viiriis Kiinyv" tagja.
Munkdm egy tiz 6ves MTA program rdszeredmdnyea Biikki Nemzeti Parkbril.
A kutat6ssor{n a Biikk-hegysdg valamennyijellegzetes tdjegys€gdbena patakokat
a forr6st6l a torkolatig bej6rtam, 6s a tipikus pontokon c<inol6giajfelydteleket k€szftettem, vizsg6lva a gyfijt6hely adottsagait.A ciinoldgiai 6rt€kel€sndlkiilitniis tekintettel
vizsg6ltam a faj diszperzi6ldt, biometriai vizsgrilatokkal pedig a faj morfol6giai sajdtoss69ait.
A SadLerianapannonica a kori4bbanismert dl6helyek 307o-6161
kipusztult, azonban
az eredeti irodalmi adatokhozviszonyitva, csaknem ugyanannyi "ij" 6l6hely v6lt
ismertt6.
A feldnsuM (kumulativ) eloszl6s, a nagyobb kiterjed6sfr dl6helyeken, az algris,
mdjmohr4s,m6szkiives aljzaton, egyenletes(0-50 cm/sec) vizsebess€gn61
6s hiiboritatlansiig eset6n fordul el6. A szigetszerfr(inzuliris) eloszliist k6t t6nyez6 befolydsolja.
Magasabb vizsebess6geset6na csigi4ka nagyobb kdvek vddett oldalera, vagy a k<ivek
aljdra telepednek.M6sztufds helyeken,csak a nagyobb, bevonat ndlkiili ktiveken dlnek.
Az egyenldtlen, vAb enszerfr (inekvdlis) eloszl6s, iszaphordal6kos,patakhordal6kos
aljzatri, hdborgatott medri yizekben van.
A faj rendkivtl v6ltozekony. A t6-, a tornensis-, 6s a hannemania-alakr6l kider.jlt,
hogy azok iikol6giai v6ltozatok. A deformdlt, konfuzidlis alakok tiibbnyire a faj autoii- magasvizsebessdgndl,
kol6giai szdls6s6gein6l
illetve er6senm€sztufiisod6helyenjelennek meg.
A gyakorlati termeszetv6delmetszolgiilva megkisdreltem a pusztu16€l6helyekre
val6 visszatelepitisr is. J6 eredmdnyek vannak a Szikla-forr6snril, a Biin-patakndl 6s a
Mriria-forr6sn6l. Az el6addstartalmazzaa l5 €v utiini (1994. tavaszi) ellen6rz6 gyijt€sek eredm6nyeitis.
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m1zel6m6hn6l(Apismellifura)
Teny6sztdsisajAtoss6gok
Szalaind Mritrai Enik6
Citditll6
Osztdly,
GATE-KATKI,M€hteny6sztisi
A vil6g szi4mosteriiletdn 616t6rsasrovarok az 6llati biomassza80%-r{bana fauna
legsikeresebbkdpvisel6i k6z6 tartoznak. Jelent6sel6nytk az egyediil6l6kkel szemben
a munkamegosztdsbanvan. Igy kiiliiniilnek el a reprodukci6t nem v6g26 dolgoz6k 6s a
reprodukci6ban rdsztvev6 m6hanydk 6s her€k. A specializdl6d6smagas foka jellemz6
a csal6dbandl6 m6zel6 m6hekre. A m6zel6 m6hek hat fajdndl a m6hanya eg6sz 6let6n
keresztiil hordozza a niiszrepiil6s alkalm6val szerzett himiYarsejteket (mint el6 tartal6kot), mig minden egy6b munka a dolgoz6kra hr4rul.
A szaporoddsbiol69iai tutajdonsdgokat a prirz6sbio169iaisaj6toss6gok,az ivari
determindci6 6s a partenogendzisegyiittesenhatiirozziik meg.
A fajt6n belul, ill. a fajt6k kdziitt a szaporodilsbiol6giaisajritossdgokismeret6ben
alkalmazhatunk tenydszt€sielj616st.KiiliinOsen fontos az tiritkdlhet6s€gszempontjdb6l
a k6t sziil6i csalld (2a 6s a 4a) ismerete. A szdrmazdsismeretdbena her6k anyja 6ltal
hordozott tulajdonsdgok 5oqa-ban, mig az anyai sziil6kt6l erkez6k csak 25qo-ban
hatdrozzik meg az ut6dok tulajdons6gait. Ez a nagy jelent6sdgt t€ny haszndlhat6fel a
m6zel6 m6h mestersdgestermdkenyit6sesori4n6s sz6lesebbkiiritkben tdrtdn6 elterjeszt6s6vel igen nagy horderejt Iehet kiiliin<isenaddig, amig nincs Magyarorszdgon 10 km
suganj vdd6kiirzettel ell6tott prfuoztat6telep.
A mesters6gestermdkenyit6s esetdben ismertt6 viil6 anyai €s apai sziirmazds
felhaszn6lis5val megkezd6dhet a m6hcsal6doktdrzskiinyvez6se,ami a miniszteri rendeletbe 6s az dllatteny6szt6sitdry6nybe is beker0lhet. A tttrzskdnyvez6smegval6sit6sa
a rendszeresteny6szt6simunka elengedhetetlenr6sz6t k6pezi.
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KEt Utricularia vulgaris L. popul6c6cisszehasonlit6
<ikofiziol6giai v izsg6lata
SzalmaElem6r
Juh6sz
GyulaTaniirk6pz6
F6iskola,
Szeged
Utricularia vulgaris L. (Lentibulariaceae) kdzismert rovarev6 szubmerz vizinijvdny. Eletmddjrib6lad6d6anrendkivtil komplex kapcsolatban6ll kijrnyezetdvel.Irodalmi adatok 6s el6zetes vizsgdlati eredm6nyeink is arra utalnak, hogy e faj
ktirnyezet6velszembenszikttr6s0. M6gis ti{rsul6stanilag
a Potameteaosztdly szinte
mindegyik csoportj6ban k6pviselteti magdt.
j6l elkiilijnithet6tdrsuldsb6l
Kutatdsunkbank6t egymrist6l616helyileg
l. Lemno-Utricularietum 5o6 28 (T6serd6 Sulymos-t6) 2. Paryipotamogetunr
pectinati 506 36. (szegediFeh6r{6) sz6rma26rencdt vdlasztottuk kis6rletiink tdrgyi4vd.
A kdt 6l6helyr6l kora tavasszal begyfijtittt hybernakulumokat kdt, Szegedhezktizeli
vizsg6latiteriileten(1. szegediFehdr-t6,2.algy6i Atkai Holt-Tisza)2 x 2 kitelepiteft
niivenytart6ban(l x I x 0,35 m) helyeztiikel. Mintav6telek10 naponk6nttdrt6ntek.
Kisdrletiinkbenvizsgdltuk a ndvdnymintiikoldhat6 protein, klorofill A, B, ds iissz
klorofill tartalmi4t.
A nukleinsav-6s foszfor anyagcserdben
szerepetjdtsz6RNase6s PMaseenzimek
specifikus aktivitrisrinak vdltozdsait. Eredm6nyeink a ktivetkez6kben iisszegezhet6k.
1. Az dltalunkvizsgdltasszoci6ci6khoz
tartoz6popul6ci6kadaptivtulajdonsdgaik
alapl6n az elt6r6 kiinyezeti nyomds hati4si4ra
szegregi4l6dtak,mintegy diszkontinuus
rasszokrakiilciniiltek el.
2. Ezek a popul6ci6kmind morfol6giailag,mind az dltalunk vizsgdlt fiziol6giai
b€lyegek alapj6n elt6rnek egymdstdl.
3. A Parvipotamogetumpectinoti asszoci6ci6b6lsziLrmaz6Utricularin eddig mdg
le nem irt alfaj , melyet mi vi169morfol6giai jegyei alapjin Uticularia vrlgarls subsp.
b ic ornis-nak neveztiink el.
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Fels6-Tisza-vid6khonfoglal6skorin6pess6geinek
6letstilusa
fo gazatijel Iemz6k alapjdn

*.,,.
u*,*,ul
lli"lllll
l1#1,"u_.,,*."n0
A tdpldl6k min6sdge,az elfogyasztiism6dja els6sorbana fogazat kop6sdn(abrasio)
kereszti.il ft6lhet6 meg. A szerz6 a Fels6-Tisza-viddk 68 honfoglal6skori (X. szdzadi)
egyed6nKtirber (1957)m6dszereszerintvizsg6ltaaz emlitettfolyamatot.
Eredm6nyei szerint 39 6v alatt az abrasio m6rt6ke 6ltal6banaz erupti6s sorrendnek
megfelel6.
40 6v foldtt a kiilitnbsdgek kiegyenlit6dnek, a rdgrisfogkopi4steredm€nye26hat6sa
egyre ink6bb a fogsor ante-oralis rdsz6n 6rezhet6. A harmadik molaris abrasioja
gyako a eleri a frontfogak6t, amelyek kopiisa 39 6v alatt fokozottabb iitemfr.
Fiatal korban feltfind a frontfogak intenziv 1696 funkci6ja (a harap6s mellett),
amely a ztimdben rostos, vagy alig puhitott t6pl6ldk gyakori elfogyasztdsiitt€telezi fel.
A honfoglaldskort kiivet6 dvszdzadokbana fogazati abrasioegyenletesencsdkken,
amely elt6r6 t6pl6lkoz6si szokdsokra,eltir6 6letstflusrautal.
(K6sziilt az 5151. sz6mriOTKA-pdly6zatt6mogatds6val.)
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A m akrovegetdc16" alapSllapot" r ogzitese l 6gif elv6telek
biol6eiai
alkalmaz6s6vala Kisbalatonterm6szetvddelmi
monitorozdsakezdet6n
SzegletP. ds Szab6L
PATE Georgikon Kar, Nijvdnytani ds Ndv6ny6lettani Tanszdk. Keszthely

1993-banmegA K<iz6pdun6ntrili
Term6szetv6delmi
Igazgat6si4g
szervez6s6ben
a NYUVIZIG anyagi
kezd6dtitta Kisbalatonterm6szetvddelmi
biol69iaimonitoroz6sa,
tdmogatdsiival,
a KisbalatonVizmin6s6gjavit6Rendszermdsodikiitem6nekkialakitdsa
6s eliiraszt6sa kapcs6n: Ennek egyik r6szfeladata a makroveget6ci6 vdltoziisainak
megfigyeldse, nyomonkiivetdse.
Az eredetitermdszetvddelmi
teriilet felmdr€se(1981) utdn 19906ta a trijvddelmi
krirzetegdsz6nekvegetdci6t6rk6pezdsdben
is r6sztvesziink(OTKA 483. t6ma).
A m616kamriis
szinesinfra felvdteleket6sftildi geod6ziai,ctinol69iaifelm6r6seket
sr4rk6nyrepiil6vel
kdszitettszinhelyes169ifelvdtelekkel
eg6szitettiikki. Tapasztalataink
szerint j6l elktiliiniilnek az dllom6nyhatiirok, bizonyos iillom6nyszerkezetids fajtisszet6teli sajdtoss6gok.
Vizsgiilatainkat a n6dasok,magassi4sosok
ritkulisa, riszdlipi nridasok,polikormonok viiltoziisai,mocs6rrdtekfajttsszet6teldnek
alakuldsa,inv6ziv fajok tdrnyerdsevonatkoz6s6ban
ldtjuk perspektivikusnak.
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A gimszarvasteriilethasznillat6nakel6zetesvizsg6latai a
Gttdiill6i-dombsde teriilet6n
SzemethyLdszl6,Ritter D6vid ds Heltai Mikl6s
GATEMez6gazdasdgtudomdnyi
Kar,Vadbiol6giai
OktatdesKutctdAllomis,2l0l Gdditll6,
PSter
K. u. l.
A gfmszarvas kiemelked6 gazdas6gi6s vadiiszati jelent6sdge indokolja, hogy az
eddigiekn€l egzaktabb vizsg6lati m6dszerekethaszn6ljunk a faj itkol6gidj6nak kutatds6hoz. C6lunk az volt, hogy r6di6telemetrids nyomonkitvetds segftsdgdvel vi4laszt
kapjunk arra, hogy mekkora a gimszarvas mozgdskdrzete,milyen teriileteket r6szesit
el6nyben 6s melyeket kertil el. Vizsg6ltuk tov6bb6, hogy a jelenleg sz6les kiirben
haszniilt 6s elterjedt vadkftelh6rit6 kerit6sek mennyiben befoly6solj6k az 6llatok mozgAsdt,val6ban hatdkonyak-e?
A kiserleti terulet a GATE Vadbiol6siai Oktat<ids Kuratd Allomris6nak Gdd<ill6t6l
EK-re fekv6, kb. 3500 hektdros babari tertilere volt. A szarvasokat 1992 miirciusriban
robbantotthdl6sm6dszerrel fogtuk be 6s rddi6ad6snyakrirvvel jeliiltiik meg. Az 6llatok
helydt min. hetenkdnt meghat6roztuk. A 9 db l-5 6ves n6st6ny 6-ll h6napig tart6
megfigyel€s€vel 277 pontot gyfljtttttiink. Az egyedek mozgdsktirzeteitkonvex poligon
6s grid cell m6dszer segits6g6velbecstiltiik. A szarvasokkiil<inbdz6vegeti4ci6tipusok
irdnti preferencidj6t a lokalizrici6knak a y6letlen ponteloszldst6l val6 elt€r6sealapjrin
hatdroztuk meg. A preferenciaindexek szignifikancidjr4ta Bonferroni "Z" teszttel ellen6riztiik.
A vadkdrelh6ritd keritdseknek a szarvasokmozg6sragyakorolt hatdsdta redi6telemetriai adatok 6s terepi vizsg6latok - nyomvonalbej6r6s,6tugrrisi,dtbrijdsipontok vagy
keritdshibdk megkeres6se- alapjiln hat6roztuk meg.
Az eredm6nyek szerint a mozgdskdrzetek mdretei a vdrtn6l j6val kisebbnek, az
id6sebb, val6szinfrleg magasabbrangrl egyedekndl n6h6ny 100 ha-osnak,mig a fiatal,
tdbbszdr is csoportot v6lt6 szarvasokniilegy nagys69renddelnagyobbnak ad6dtak.
A preferenciaindexek azt mutatj6k, hogy az 6llatok el6nyben rdszesftett6ka fedett,
nehezen ji4rhat6, erd6s teriiletket, 6ltal6ban csak az esti, illetve a hajnali drdkban
v6ltottakki nyflt, de tdpldl6kbangazdaghelyekre(lucernds,vadfdld).
A vadkdrelhdrft6 keritdsek keresztezds€nekgyakoris6ga az iillatok zavar6s6val,
vagy stressz6llapotuk fokoz6ddsdval egy6rtelmf)en n6tt. A 2,2 m-ndl alacsonyabb,
vagy rossz iillapotf kerit€sek nem akad6lyozt6k az 6llatok mozgds6t.
Eredmdnyeink nem trimasztjr4kal6 a gimszarvasnagyfokf migrdci6jrir6l leirtakat,
illet6leg arra utalnak, hogy az intenziv mfrvel6salatt dll6 erd6k fokoz6dd tagoz6ddsaa
mozg6skdrzetek m6retdt csdkkenti, fgy az adott teriileten megnityelheti az 5llom6nynagys6got6s a vadkdn is.
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A term6szetesf6c6npopul6ci6k6llapot6nakfelm6r6se
Hajdri-Biharmegy6ben
SzendreiLiiszl6
Debrecen
DATEAllattani€svadbiol6siai
Tansz€k.
A hazai termdszetes f6c6n6llom6ny felmdr6se minden 6vben vadgazddlkod6si
egys€genkent titrtdnik meg. Az igy kapott adatok legtiibbsziir tapasztalaton alapul6
becsl€sb6lsz6rmaznak,melyek nem mentesekszubjektivelemekt6l.A becsl6sekpontoss6gdtrontja, hogy csaknemminden vadgazddlkod6siegys6gfoglalkozik mesters6ges
fdc6nneveldssel,igy a termdszetes6s mesters6gesennevelt madarak arrinya nehezen
meghatdrozhatd.Sajnosaz igy kapott becslesekis a "vadf6cdnok" fokozatos csiikken6sdt mutatj6kaz ut6bbi dvekben.
Ez6rt volt olyan fontos olyan m6dszerkidolgoziisa6s alkalmazdsa,mely pontos
k6pet ad a vad,gazd,6k
sziimdra termdszetesf6c6ndllomrinyuk helyzet€r61,fiiggetleniil
az 6venk€nti mesters6geskibocs6t6sokm6rt6kdt6l.
Munkdnk sor6nHajdf-Bihar megyei kivdlasztottvadgazdrilkoddsi
egys€gekn6la
mestemdgesennevelt 6s kibocsdtott f6ci4nokat1l mm 6tm6r6j6, h6re li{gyul6, szines
mfianyag gyflrfikkel jeltjltiik meg. A gyfrrfrk felhelyezdsit Segel-fog6val vdgezttk, 7-8
heteskorban, kiizvetleniil a kibocs6t6sokel6tt. Az fgy megjelitlt fdc6nok egy€rtelmfren
6s gyorsan elkiilitnithet6ek voltak a termdszetespopuldci6k egyedeit6l.
A n6gy elt6r6 6l6helyi struktrirdvalrendelkez6vadgazd6lkodrisi
egys6gn6lkdt
egym6st kdvet66 6vben yegzett vizsgr'latok a krivetkez6 eredmenyeketadti4k:
A jeldletlen madarakb6l sziimftott teriiletenkdnti termdszetes trirzsiillom6nyok
mindenesetbenkevesebbnek
mutatkoztaka vadgazddlkoddsi
egys€gekdltal becsiiltn6l.
Az elt6r6s m€rt'ke 4o-ll07o kozdtt mozgott. A becsiilt 6s a jeltildsekb6l szdmitott
temdszetes 6llomdny kdziitti kiiltinbs6g anndl a vadgazddlkodrisi egys6gndl volt a
legnagyobb, ahol a hasznositdsnak csak l2Vo-a volt a "vadf6ciin".
A neveltf6c6nokhasznosul6sa
minden€setben2170alattmaradt,ami a vesztes6gek
csiikkentdse6rdek6ben,a term€szetesfdc6n tdrzs6llom6nyok tdlhasznositdsdteredm6nyezte.
K6t vadgazd6lkoddsi egys6gn6l is jelent6s volt a term€szetesrillomiiny ar6nya a
hasznosit6sokb6l.
Ennek m6rt6keviszontkdt egym6stkdyet66vbenis csdkkent(50,416134,17a-ra
ill. 6l-16147,4Eora),ami al6tdmasztjaa tflhasznositi4s
tdny6t.
Az eredmdnyekj6l mutatjAk, hogy az orszdgosanelterjedt fdcdntenyesztdsrossz
hat6konysdggaltiirtdn6 alkalmazdsaveszdlyeztetia term6szetesfdcdniillomiinyunkat 6s
b6r a csiikkendst mutatj6k a vadgazddlkoddsijelentdsek, annak m6rt6ke val6szinfi a
jelzettn€ljelent6sennagyobbariinyi.
A fentieket figyelembe v6ve javasoljuk mestersdgesfdc;intenydszt6s6s kibocsiitiis
visszaszoritds6t,kiilitndsen azokon a tedileteken, ahol m69 jelent6sebb termdszetes
popul6ci6k 6lnek. Az igy felszabadul6p€nzeszk<iztikb6la me916v6dllomdnyok sziimdra kell kedvez6 6l6helyi struktfr6kat kialakitani, 6s m6rs6kelni az 6ghajlati, kornyezeti
kedvez6tlenhat6sokat(itat6k, yegyszermentes
kultfrdk).
niiv6nytermeszt6si
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Folyamatosanemelt CO2 szint 6s m6rsdkeltdvi klimatikus
6s
viszonyok mellett n6tt 6szi brizaprodukci6-fizio16giai
produkci6vi{laszai
SzenteK6lm6n,KochJudit 6sTubaZolt6n
Gdditll6
Niivfnydlettani
Osztdly'
Tansz6k,
6sN6vdnydlettani
GATENiiv€nytani
Munk6nkban a term6s6r€sv6gdig folyamatosanjelenlegi 16gktiri(350 pmol mol-l)
6s emelt (700 pmol mol-') CO2 koncentrdci6mellett, OTC-kamr6kban,szabadfijld0n
n6tI 6szi b{na (Triticum qestivum L. cv. MV 16) fotoszint6zis' szt6ma-regul5ci6s,
vizhasznositdshat6konys6gi€s produkci6 vrlaszait mutatjuk be.
Az emelt COz mellett n6tt 6szi b!za COz-koncentriici6 fii996 fotoszint6zis giirbdjdnek (A/Ci function) kezdeti meredeks€gealacsonyabb6s karboxil6ci6s efficienci6ja
kisebb, mint a jelenlegi COz-on n6tt6, ugyanakkor asszimiL4ci6srrit6ja (A) 600 FmoJ
mol-r intercelluli4risCO2 koncentrdci6 (Ci) felett sem telit6dik. Amig 500 pmol mol-'
Ci felett a jelenlegi COz koncentri4ci6mellett n6tt 6szi briza asszimil6ci6j6t a Piregener6ci6 limit6lja, addig az emelt COz mellett n6tt 6szi biz6ndl az asszimil6ci6 intenzit6sa a RuBP regener6ci6 mdrt€k€nek a fiiggvdnye. Az emelt COz melletti niiv€nyben
csiikken a Rfd 690 (a 690 nm-en rndrt variable fluorescencedecreaseratio) alapj6n m€rt
potenci6lis fotok6miai aktivitds, mely a folyamatos magas COz melletti niivekedds
rijonnan felismert hatdsa.A klorofill a+b tartalom emelt COz melletti csiikken6s6t az
F690/F735 fluoreszcencia intenzitds ar6ny emelked6se is jelzi. Emelt COz mellett
fokoz6dott a lev€lbeli 6s gytikdrbeli kem6nyit6 felhalmozddds. A magas CO2-on n6tt
ntiv6nyeknek valamennyi kiils6 COz koncentr6ci6 (Ca) mellett alacsonyabba szt6makonduktanci6ja (g"). A Ct fiigg6 szt6ma-konduktanciavdlaszt fn. "downwards acclimation"jellegff, amely 16nyegesenbefolydsolja az A./gsdsszefiiggest.Fentiek egyiittes
hat6sak€nt az emelt COz-on ndtt 6szi bfza magas Ca melletti A-ja 6s fotoszintdzis
vizhasznosft6siefficiencir4ja(WUE) egyardnt magasabb,mint a jelenlegi COz mellett
n6tt6. A magasabbWUE (800 pmol mol-' Ca felett) a CO2 asszimildci6s r6ta emelked6sen kiviil a transzspirdcid intenzit6s (E) er6sebbcsiikken6sdneka kdvetkezm6nye.
A vdzolt fotoszintdzis 6s szt6ma akklimatizdci6s folyamatok nagyobb m6rtdkfi
C-be6pitdst biztosftanak a magas COz-ri kiirnyezetben niiv6 6szi btiza sz6m5ta, ez
azonban nem j6r egyiitt a megemelkedettCi be6piildshezigazodd rndrt6ki C-allok6ci6
v6ltozdssal.Mindez egyiittesenaz eg6szn<iv€nyv6gprodukci6jdnakkis m6rt6kn$'7Vaos) niiveked€s€hez6s egyben a reproduktfv allokdci6 roml6srihoz vezet.
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Szahel-civezeti szftrazs6ghatilsa a partifecske f6szkel6
6llom6ny6ra: rendkivtili cscikken6sekel6rejelz6silehet6s6ge
Sz€pTibor
Kutat6csoport
MagyarMadfrtani
Egyesiilet,
Oko16giai
€sTermdszetvddelmi
A Szahar6t6l d6lre vonul6 maddrfajok eset€benmind tiibb tanulmiiny hivja fel a
figyelmet a Szahara ddli peremdn l€v6 Szahel-civezetbenbekdvetkezo szdrazsdgok
szerepdre a drasztikus populdci6-csiikkendsben.Munkiimban kvantitativ m6dszerek
vizsgdltama Szahel-dvezet
alkalmaz6s6val
6llapotdnakhatdsAta Tiszamentdnfdszkel6
partifecske-dllom6nyra. 1986 dta intenziv terepi kutatiis folyik a tiszai szakad6partokban f6szkel6 10 000-30 000 p6ros partifecske (Riparia riparia) popuhicidnril, amely
egyike a legnagyobb,meg termdszetes6l6helyen€16 rillomrinyoknakEur6p6ban.A
f6szkel6 r4llomrinya fdszkel6helyek nagysdgdnakds eloszliis6nak kiizvetlen m6dszerekkel val6 rendszeresfelm6rdse, valamint a tf1616sirdtdk fogds-visszafogiis m6dszerekkel val6 becsl6se, a nagysziimri gytrfrz€si-visszafogdsi adat alapjr4n,egyediil6l16
lehet6sdgetteremt az illominy v |ltozisok okainak feltrirds6ra.
A SURGE 4.0 programcsomagfelhaszndliis6valv6gzett modellszelekci6 alapjdn
er6s, szignifikiins dsszefiigg€st taldltam a fdszkel6 (adult) madarak kdt f6szkel€si
id6szak ktiziitti tfl6l6si r6t6ja ds a d€l-szaheli csapaddkindex kitziitt az 1986-1993
id6szakban.A ddl-szahelicsapad€kmennyisdged<int6szerepetjdtszika Szahel-tivezeten dtfoly6 nagy folyamok (pl. Niger, Szenegr4l)drad;isainakintenziti4si4ban
6s igy a
t6pldlkozds szempontjdb6l alapvet6 jelent6s€g6 nedves 6l6helyek kiterjed6s6ben.Az
adult madarak tril6l6si r6tdjdnak jelent6s csdkkendse az egyedszim v6ltoz6si4banis
jelentkezhet. Rendkiviili csapad6khi6nyos6v utiin drasztikus rillomrinycsdkken6sk<ivetkezhetbe, mint az 1990-es33 300 pdrostiszaipartifecske-6llom6ny
I 991-rea fel6re,
l7 700 pdrra csdkkent.A vizsg6ltpopul6ci6nagysr4ga
ktizdtt nem
6s a csapad6kindex
volt szignifik6ns kapcsolat, amely elt6r6sek hatterdbena reptetett fi6kdk szdmdnak,a
fiatal egyedek kondici6j6nak 6s a be- 6s elvdndorl6sjelent6s m6dosit6 hatdsiit felt6telezhetjiik. A vizsgdlt poul6ci6n6l tov6bbi vizsgrilatok lehet6segetteremtenek a vonul6
madaraknak a sok esetbendrasztikus 6s el6re nem ldthat6 hatdsokkal szembeni egyedi
6s pouLici6s szint0 yi4laszainakregisztri4l6sdra,elemz6s6re6s modellez€s6re.
Az adult madarakeset6bena tril6l6si 16tamodellezhet6a d6l-szahelicsapaddkindex
alapjdn, amely felveti annak a lehet6s6g6t, hogy a fecsk6k tavaszi meg€rkez6s6t
megel6z6en mdr f6l 6vvel el6rejelezhet6 a tril6l6si r6ta drasztikus cstikkendse. Az
el6rejelz6s fj tipusf term6szetv€delmic6hi beavatkozrisokkifejlesztdsdt ds alkalmazis6t teheti lehet6v6 nemcsak a partifecske, hanem szdmos mi4shosszrl t6von vonul6
maddrfaj eset6ben,amely tevdkenys6geksegithetneka rendkiviili pusztuldsbana kritikus 6vben.
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Hajland6s6gi viszonyok 6s halflokok kiikinbtiz6 kcirnyezeti
t6nyez6kkcizcitt616kis popul6ci6kban
SzildgyiKatalin,T6th Ilona €sJoubertKrilmdnl
KLTE, Humdnbiol6giai
Csopon
I KSH N€p€ssdgtudom6nyi
KutatdIntdzet

VizsgAlatainkat

komplex hum6nbiol6giai-biodemogr6fiai

kutatdsok rEszek6nt hd-

rom - egym6st6lkiiliinbiiz6 kiirnyezetfi,geogrSfiaih6tter66s etnikai iisszet€telfrpopul6ci6banv6geztiik.Szabolcs-Szatm6r-Bereg
megyeErd6hdttdjegys6g6ben
Tfrricsdn,R6tkiiztdjegysdg€ben
Beszterecen,
Pestmegyebena Pilisi Parkerd6Rezervdtumhoz tartoz6 Pilisszentl6szl6ngy jtitttiik ki a halotti anyaktinyvekadatait 1824-t6l
1974-ig,illetve 1990-ig.Elk6szftettiika halanddsdgit6bl6kat,amelyekbdlkiemelten
foglalkoztunka csecsem66s gyermekhaland6s6g
v6ltozdsaival6s a tovdbbi vdrhat6
elettartamalakules6val.
A hal6lokokata WHO 6ltalkiadottXVII fd csoportbasoroltuk,
6s 6rt6keltiika h6rompopul6ci6ktiztitt fenn6ll6kiildnbs6geket.
A kutat6stfinanszirozt6k:1707sz. OTKA p6lydzat;Pilisi Parkerd6Rezerv6tum
IBP-Hum6ndkol6gia;
Nemzeti6sEtnikai Kisebbs€gek
Hivatala
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Niivdnyzeti p6kegyiittesekszezon6lis v 6ltoz6sai
Szinet6rCsaba
BDTFAllananiTansz6k.
Szombarhelv
Ny6releji 6s 6szi aszpektusbanvizsgdltam hdrom niivdnyzeti fajegyiittes fajsziim6t,
fajdiverzitdsrit, egyenletesseg6t,csaldd- 6s guildkompozici6j6t, valamint guilddiverzitdsdt. Vizsgdlataimat az al4bbi h6rom 6l6hely p6kjainak esetdbenvdgeztem:
l. M€szker016 homokigyep (Festuco vaginatae-Corynephoretum) (Nagybajom,
1989-1991.miijus €s szeptember),
2. Egeres l6pe:rd6(Dryopteridi-Alnetum) aljndvdnyzete (Nagybajom, 1989-1991.
m6jus 6s szeptember),
3. Lucfeny6lomb vi4rosizdldteriileten (Picea abies) (Szombathely, 1991.jrinius 6s
okt6ber).
A fajok guildekbe sorol6sa az arachno169iaiirodalomban elterjedten alkalmazott
m6don, a vad6szstrat6giai,valamint a napszakosaktivitiisi tulajdons6gok alapjrin tiirt6nt.
A vizsg6lt fajegyiittesek fajsz6m6nak,fajdiverzitdsdnak 6s egyenletess6g6nekszezoni4lisv6ltoz6saibankiizds tendencidkatnem taliiltam.A f6guildekkdntelkiiliinitett
h6l6sz<iv6k,fut6k 6s lesb6l t6mad6k dl6helyre 6s aszpektusrajellemz6 kompozici6t
mutattak.E guildek adott €l6helyrejellemz6 dominanciasorrendjea kdt aszpektusban
mindhdrom esetbenazonos volt. A f6guildeken beliil €l6helyenkdntjellemz6 bels6
kompozici6 ydlt6sokat tapasztaltam,ezek legf6k6ppen a t€r- 6s kerekhiil6sok, illetve a
nappal 6s 6jjel aktfv fut6k viszony6banvoltak tipikusak. Az 6szi id6szakbanmindhi4rom
fajegyiittesben tapasztalhat6a hdl6szttv6k relativ gyakorisdgiinakntiveked€se.E v6ltoz6,saz eg€sz 6vben azonosstruktrirdjrinak tekinthetd lucfeny6 fajegyiittesdt is jellemzi.
igy felt6telezhet6, hogy a guildkompozici6 v6ltoz6saibana pr6dakin6lat szezonaliti4sdnak, illetve a p6kok elt€r6 szaporodiisi6s telel6si sajdtoss6gainakis szerepelehet.
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A koprof6gia szerepeavarfogyaszt6izeltl6briak (Isopoda,
Diplopoda)t6pl6lkoz6s6ban
Szl6veczKatalin 6s PobozsnyMdria
MTATalajzooldgiai
Kutat6csopori,
ELTEAllatrendszertani
€s0kol6giaiTanszdk,
Budapest
Ismert, hogy szaprof6g gerinctelenek asszimil6ci6s efficiencir4ja- egy6b trofikus
- alacsony.Ez azt jelenti, hogy az
szinten rilld 6llatcsoportokkaltisszehasonlitva
elfogyasztott t6pl6l6k jelent6s r6sze iiri.ildk formdjriban ism6t megjelenik az dkosziszt6mAban.A f6cesztov6bbi bontdsrir6lviszonylag kevesettudunk. A kutat6sok els6sorban a folyamat mikrobiol69iai yonatkoziisdvalfoglalkoztak.
A koprof6gia elterjedt tdpldlkoz6si forma a Iegktikinb<iz6bbrendszertanicsoportokhoz tartoz6 szdrazfold\,6des- 6s s6svizi szervezetekkiir6ben. Laborat6riumi kis€rleteinkben ennek szerep6t vizsgdltuk k6t szaprofilg fzeltl4bf csoport (r4szkarrikok,
ikerszelv6nyesek) fajaival. Nagylevel(t hdrs (Tilia platyphylLos) avarja 6s kijliinbiiz6
eredetfi (6szkdk 6s ikerszelvdnyesek dltal termelt) tiriil€k szolgrilt a kis€rleti fajok
(Protracheoniscus atnoenus,Cylisticus convexus,MegaphylLumprojectum) tipl6lek6ul. Az avarfogyasztds
6rt6kei 5,6 6s I 1,8 mg/g/nap,az iiriil6kfogyasztdsd
5,8 6s 16,4
mg/g/nap kiiziitt vdltoztak. Az 6szk6k tiibb avart fogyasztottak, mint iiriil€ket, mig az
ikerszelv€nyesekink6bb m6sodlagoslebont6k6nt viselkedtek: triplil€kuk 70qo-6t ijrljldk tefte ki. Mindk6t 6llatcsoporthoz tartoz6 fajok a Diplopoda iirtil6kEt prefer6lt6k az
Isopoda iiriil6kkel szemben,br4raz asszimildci6s efficiencia 6rt6kek ez ut6bbin voltak
magasabbak.A kis6rletek id6tanama alatt M. projectum eldtdmege5%-kal niivekedett,
mig mindket dszkafaj veszitett tdmegdb6l, ami meglep6 volt. A tripl6l6kul szolgril6
avar, els6dlegesi.iriildk €s a kisdrletek sordn termelt mrisodlagosiiriil6k szervesanyag6s nitrog6ntartalmdt is meghat6roztuk. Az Isopoda €s Diplopoda iiriildk e k6miai
jellemz6i nem kiildnb6ztek egymrist6l, igy a tripldl€kfogyasztiisbantapasztalt kiiltinbs€gek okdt m6shol kell keresni.
Klsdrleteinkkel demonstrdltuk, hogy e k6t els6dleges bont6k6nt sz6monta ott
6llatcsoport tagjai koprofdgi6ra is kdpesek,6s - ajelenleg rendelkezdsre6lki adatokkal
szemben- nemcsak sajiit, hanem mds dllatok iiriil6k6t is fogyaszd6k. A koprof6gia ez
esetben tehdt egy kdzvetett tdpldlkoz6si kapcsolatnak tekinthet6, amely a talajlak6
szervezetek egy6bk6nt is komplex tofikus strukturiijdt tovdbb bonyolitja. V6lem6nyiink szerint azonban ez egy dltalenos jelens6g a szaprofrig gerinctelenek ktir6ben,
melynek szerepeta lebont6 folyamatok tanulm6nyozds5banfigyelembe kell venni.
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Quo vadis......kcirnyezet-6s term6szetv6delem?
S26csZoltdn
Kiiz6peur6pai
Egyetem,
Ktimyezetv6delmi
Tans26k,
Budapest
E k6t terillet hi6nyossrigai6rthibriztadrik a politikusokat, a tiirv6nyhoz6st, a biirokr6ci6t,az ipari lobbykat,az dkol6giaviszonylagoselmaradottsdgdt,
6sm6g sok egyebet.
Vdlemdnyem szednt azonban az igazdn neh6z k6rd€sekj6val m€lyebben gytikereznek,az etika ds filozcifiateriileten.
Ennek bizonyit6s6ra ndhriny gyakorlati pdlddt hozok fel (atomer6mfi/h6er6mi,
i v6viz-el l6tds/csatorn6z6s,vegyszer-haszn{lat a mez6gazdas69ban/6lelmiszer-ell6tds).
A hasonl6 dtint€si helyzetek I€nyeg6benazonos etikai kdrd6sekhezvezetnek benntnket.
N6hr4nyilyen k6rd6s:
- Mi fontosabb,maga az ember €s alapvet6sziiks6gleteinek
kiel6git6se,vagy az
"eredeti" term6szeti dllapot meg6rz6se?Hol van a helye az ember sziiksdgszerfren
termdszet-iitform6l6 tevdkenys6g6nek6s milyen m6d6kig?
- Mekkora a Fijld n6pess6g-eltart6kdpessdge,6s val6ban a "tfln€pesedds" az oka
a nyomomak, 6hins6gnek?
- Milyen lehetne a Fdld vagy akdr hazdnk"iderilis" 6s el6rend6term6szetii4llapota?
- Kinek, vagy milyen csoportnak,testi.iletnek
vanjoga a region6lis,kontinent6lis,
glob6lisk<irnyezetv€delmi,
termdszetv6delmi
K6pesekvagyunk-edtl6tni
dtintdsekhez?
sajdt tevdkenysdgtink(ipar, mez6gazdasdg,szennyez6s,term€szetiforri4sokkimerit6se,
stb.) kitvetkezmdnyeit?
- Lehet-e (6s ha igen, hogyan) b<ilcsensdfdrkodni a termdszetier6fonr4sokkalegy
gazdasrigi-politikai korl6tok ktiz6 szoritott kicsiny orszdgban?
Ezekre, 6s hasonl6 k6rd6sekrekeresema vdlaszt s kdzben szeretn6ktovribbgondolkoddsraprovok6lnimindenkit,aki a Term€szetet,sajdtSziil6fdldjdt6s Ndpdt egyardnt
szeretl.
S ha tdnyleg szereti 6s agg6dik 6rte, egyiknek sem n6zheti kdziinydsen a degradi4ci6jdt, pusztuldsat.Meggy6z6d6sem,hogy minden kdriilm€nyek kttzittt kell legyen
ndh6ny optimdlishoz kozeli lehet6s6g, mind a ditnt6s, mind a cselekv6s szdm6ra.
Keressi.ikmeg egyiitt az 6rtelmes es redlis megolddsokat!
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A ccinol6giai szerkezet6s n6hdny cikofiziol6giai jellemz6
kapcsolataszoloncs6kszikes nriv6nykdzciss6gekben
Tak6cs Andrds Attila
Budapesti
T€rmdszetvddelmi
IgazgatdsSg
Szoloncs6k szikes talajon €16 nriv6nyt6rsul6sok szerkezet6tmeglehet6sen nagy
r6szletess6ggelt6rtrik fel el6deink, azonban a szerkezet megdrtdsdretdrekedve nem
el6gedhettinkmeg pusztan a sziinfenoldgiai relici6k ismeretdvel.Felmeril a probl6ma,
hogy a nagyon hasonl6 ciinol6giai kiirnyezetben 16v6, de nyilvi4nvaldan kiil<inbtiz6
habitusri popul6ci6fragmentumok differenci6ja puszta virtualitds, avagy l6tezik olyan
mutat6, amellyel a kiildnbs6g kvantifikilhat6.
A niivdnyi ldtforma esszenci6lisattribrituma a fotoszintetikus aktivit6s. Ezen evidenci6bdl kiivetkezik, hogy amennyiben egziszt6lnak erre jellemz6 kvantitativ m6r6szr4mok,akkor segitsegetnyijthatnak a fiziol6giai jellemz9shez az adott dl6helyen. A
fluoreszcenciaindukciri,mint mddszera C02 asszimil6ci6seredm6nyekismeret€ben,
s6t tindll6an is alkalmasnak tfinik a fiziol6giai 6llapotok elkiildnit6s6re. N6gy faj
(.Camphorosmaannua, Puccinellia limosa, Juncus gerardii, Aster tripolium ssp. pqnnonicus) egyes esetekbenciinol6giailag ki.ilitnbdz6,miiskor meg nem kiildnbtiztethet6
populici6 fragmmetumaitvizsgdltam.Ha a r6szpopuldci6kvalamely fn. min6sit6
paramdter alapjdn elkiiliinithet6k egym6st6l, a m6dszerek alkalmasak a k6rd6skiir
tiszt6z6s^ra.
A m6r6sek kezdetekor az 6llomdnyokat rcprezefi616 mintateriileteken talajtani
vizsg6latokatis vdgeztem.Ezen abiotikusfaktorokigen er6senhatnaka szikesgyepek
ntiv6nyzet€re6sjellegiikn6l fogva kapcsolatbanlehetnek a fiziol6giai karakterisztikrlkkal.
Eredm6nyeimetsokvrdltoz6s
analizissel(CanonicalCommunityOrdination)interpretiilom.
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Osszehasonlit6vizsg6latok n6h6ny Pulsatilla zimmenmannii

term6helyena Zempllni hegys6gben
TakdcsAndr6sAttila
Budapesti
Term€szetvddelmi
lgazgat6sdg
1940 (Hargitai Z.) 61anem tdrtdnt fitociinoldgiai felm6r6s a Zempl6ni hegys6gd6li
peremteriiletein, illetve S6rospatakel6hegyein €16pusztafiiveslejt6sztyepprebk (Festucetum vallesiacae pannonicum) ndv6nykdzdssegeiben.Az eltelt f6l 6vsz6zadsrllyos
vdltozdsokat hozott a vddett hegyi kdkdrcsin (Pulsatilla 2immermannii) popul6ci6k
term6helyein.
A vizsgdlatok cdlja a hegy kdkiircsin kiil0nbtiz6 habitadainak analitikus cdno169iai
dsszehasonlit6sa,tisztdzand6 a m6g meglev6 populici6k paramdtereit, term6szetvddelmi €rt6kspektrumait, a faj iikol6giai igenyet. Ez utdbbi probl€ma kapcsdn
felmeriil6 k6rd6sekmegvdlaszol6s6hoz56 db, gyiik€rz6n6bdl vett talajminta analizis€t
haszn6ltam.
A vizsg6lati objektumot tartalmaz6,6s egy kontroll tedileten ttirtent a mintavdtelezes, t€riiletenkdnt 8-8 db, 2x2 m-es felv6teli n€gyzettel, random elrendez€sben.
Az 56 minta param€tereitsokv6ltoz6s statisztikai m6dszerekkel elemzem a SYNTAX 6s a CANOCO programcsomagok felhaszndl6s6valkeresve a termeszetv6delmi
me96rz6s lehets69esf tjait.
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Monitoring rendszerszerepea kcirnyezetihat6stanulm6ny
ut66rt6kel6s6ben
Tam6sJ6nosl6sPapn€HizsnyikMr4ria2
I Debr€ceni
Tansz€k
Agrdrtudomdnyi
EgetemMg. vizgazddlkoddsi
' Debreceni
K6zpont
Egyetem
Informatikai
Agrdftudomdnyi
Szerz6k €rtdkelnek egy szennyviziszapelhelyez6skiirnyezeti hat6saitmegfigyel6
rendszert,elemzik a talaj, a ntivdny, a szennyvfziszap,a szervestr6gy6kszerep6tn6hdny
kiemelt fontoss6grineh€zf6m forgalmdban.
T6rinformatikai m6dszerekkel bemutad6k ezek izovonalas terk€peit.
Kit€rnek a kapott eredm6nyekfontossagdraa kttrnyezeti hat6stanulm6nyokdssze6llit6sa sor6n.
Elemzik a kiirnyezeti t6nyezdk fontossrigdta neh6zf6mekforgalmriban, is a t€rinformatika, mint a dtint6shozataltt6mogat6 m6dszer szerep€taz egyes specidlis ktirnyezetitkol69iai k€rd6sek megft6l6s6ben.
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d6si6s 6rvizv6delmiszempontok
OtotOgiai,erd6gazd6lko
egyeztetesea magyarorszdgifoly6k hull6mterein
Ttirdk Imre Gydrgy
Szeged
Alsd-Tisza
ViddkiViziigyilgazgat6s6g,
Magyarorszdg vildgszerte j6l ismert, mint 6rvizek 6ltal veszdlyeztetett orsz6g.
Teriilet€nek csaknem egynegyedea f6 foly6k - Duna 6s Tisza - valamint mell6kfoly6inak 6rteriiletdn fekszik. 4200 km 6rvizv6delmi titlt6s v€di ezeket az ifuteriileteket.A
hull6rnterek teriilete 152 000 ha.
A hull6mterek fd funkci6ja az Ltvizi vizbozamok, bele€rtve jeges 6rviz esetdn a
j6ghozamok szdllitdsa.A hulldmterek hasznositdsais figyelemre m6lt6 azonban,kiiliindsen mez6gazdas6gi6s erd6szetic6lb6l. Manapsrdga turizmus 6s az iidiil6s is el6tdrbe
keriilt. Mindezek mellett ezen teriiletek termeszetvddelmijelent6sdge is egyre fokozddik, mivel itt magas a knlitnbdz6 nttvdny 6s 6llatfajok diverzit6sa. Enn6l fogva a
hull6mterek termdszetv6delmijelent6s6ge az ut6bbi 6vtizedekbenrohamosan n6tt, de
6ltal6ban v€ve a foly6k menti teriiletek vddelme is egyre erosebbhangsflyt kapott. A
hulldmterek teljes teri.iletdnek 35Vo-aerd6, ennek azonban 307o-a monokultrira. A
'80-as 6vek v6ge fel6 vit6k bontakoztakki,6s egyfttal v6lem6ny egyeztet6sekis
dkol6gus 6s vizgazddlkoddsiszak6rt6k,erd6m6rniikijk 6s a teriilet tulajdonosai, kezel6i
kttzittt. A f6 k6rd6s, melyik szempont kapjon prioritrist, hogyan oldhat6k meg a probl6m6k?
A megoldris egyetlen m6dja a kiiltinb<iz6 kiivetelmdnyek l6pdsr6l-l6p6sre val6
<isszehangol6sa.Olyan munkacsoportok 6letrehfy6sa lenne sztiks6ges, amelyekben
mindegyik hivatds hiteles szakdrt6i megtalSlhat6k6s igy in situ helyszinr6l-helysz(nre
haladva meghat6rozndka sziiksdgesszakmai kiivetelmenyeket 6s azok prioritr4sr4t.
Ez alapl n rendez€siprogramot c€lszeri kdsziteni, amelyben a kiizgazdasrigikondici6kat is 5t kell tekinteni. Ez a program alapozhatjameg a dtint6shoz6k,a politikusok
tevekenys€get,a hull6mtdri gazddlkodds,ill. teriilethaszn6latrij szabrilyainakmegalkotdsa sor6n.
Az el6ad6s a hull6mterek jelenlegi helyzet6r6l 6s a fent v6zolt rdszleteir6l ad
6ttekint6st.
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Madarak reprodukci6s strat6gi6inakvizsg{lata automata
adatgy(tjt6 rendszerekkel
Tdr6k J6nos,Kiinczey Rdka 6s T6th Ldszl6
Budapest
Csoport'
viselked€siikol6giai
€s0kol6giaiTansz€k'
ELTEAllatrendszertani
Kdt automata adatgyfrjt6rendszertfejlesztettink ki odfktilt6 6nekesmadarakinkub6ci6s 6s fi 6kanevel6si peri6dusrinakfolyamatos nyomonkdvet6s€re'
I. Automata etetAsiaktivitds regisztrdl6
A k6sziil6k rdgziti a madarak f6szekliitogatdsainak(6rkez6sek6s t6vozrisok) id6pontjait, ezen keresztiil a tSplil6kkeres€sre6s a fi6k6k etetos6refolditott id6t, tov6bbS
; h6m6rs6kletet az odriban vagy az odri kdzvetlen kdrnyezet6ben Megjeltilve zz egyrk
sziil6t egy specidlis (integrdlt dramkijrt tartalmaz6) mfranyag gy(trt''el az 6tz6kel6
modul indukii6s tekercset tartalmaz6 rdsze felismeri a jeliilt iillatot ds az id6adatok
mellett ezt is eltdrolja, ezzel a k6t sziil6 f6szeklitogatasi esem6nyeielkiilijnlthet6ek.
A rendszer k6t f6 r6szb6l rill: i) Erzdkel6 modul, amely tartalmazzaa fotodi6drikat
(ir6ny€rz6kel6s),indukci6s tekercset(him 6s toj6 elkiilitnit€se) 6s a h6m6rs6klet 6rz6kel6t.
ii) Adatt6rol6modul, amely tafialmazzaa mem6ridt(16-32KB), a l2 V Panasonic
akkumuli4tort,a mem6riavdd6 akkumuldtort 6s az interface-t (RS232) az akkumuliitor
ttilt6s6hez ill. a sz6mit6g6pesadatkiolvasdshoz.
Il. Szdmit6gdpvezArelteautomatikus adatriiSzifts elektronikus mdrlegekkeL
A rendszerfolyamatosanregisztr6lja a fdszekn6la him €s a toj6 mad6r 6rkezds€nek
ill. tiivoz6s6nak idej€t, valamint a madarak 6s a hozott tdpl6l6k srily6t (0'01 g pontoss6ggal).A perifdri6k €s a kdzponti sz6mit6g6pkitzittti kommunikdci6t rddi6 ad6-vev6k
v6gzik.
A rendszerrdszei: i) Kdzponti egys6g,amely egy notebook-b61,egy rddi6 ad6-vev6b6l, egy mikroszdmit6g€pb6l (kapcsolat a notebook 6s a r6di6 kitzittt), kiizponti
antenndb6l €s az energiaellSt6stbiztosit6 inverterhez kapcsolt akkumuldtorb6l 6ll. ii)
Perifdri6s egysdg, amely egy PM 4800-as elektronikus Mettler m6rlegb6l, egy rddi6
ad6vev6b6l, egy mikosz6mit6g6pb6l (kapcsolat a m6rleg €s a rddi6 kiiziitt), ds az
energiaell6tdstbiztosit6 inverterhez kapcsolt akkumul6torb6l Sll A perif6rir6segysdgek
-u*i-61i, sz6ma256 lehet. Speci6lis szoftver v69zi az adatlek6rdez€st6s tdroliest.
Mindkdtrendszerrejellemz6,hogyktinnyenkezelhet6,kisenergiafelhasznrilSsti'
folyamatos adatgyfrjtesre alkalmas 6s kdzvetlen sz6mit6g6pes adatfeldolgoz6st tesz
lehet6v6.
A rendszerektechnikai kiYitelez6s6taz XFER Kft Y6gezte'
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A kcilt6si id6szakban atdpl6l6k6rt foly6 aszimmetrikus
kompetici6 k6t odrikijlt6 6nekesmaddrfaj kozott
T6th Ldszl66sTdrdk J6nos
ELTE Allatrendszertani
ds 0kol6giaiTansz€k,Viselked6sijkol6giai
Csoport,Budapesr

Egy itt6ves kisdrletsorozatbana szdn- 6s a kdk cinege szimpatrikus 6s mestersdgesen l6fehozott "allopatrikus" popul6ci6inak reprodukci6s siker6t 6s tr4pLil6kdsszet6tel6t vizsg6ltuk.
Az "allopatrikus" popuhici6kat az egyik cinegefaj kttlt€si kis6rleteinek megakaddlyoz6sdval alakitottuk ki.
A domin6nstdpldldktipus,a herny6f6l6km6reteloszlSs6t
is analiz6ltuka t6pldl6kk6szletben 6s a fi6katdpl6l6kban.
A kis6rletek eredm6nyei azt igazolt6.k, hogy a kdt cinegefaj kiiziitt a kdltesi
id6szakban a tdpl6l6k6ft foly6 kompetici6 intenzit6sa 6vr6l 6vre ydltozhar. Or k<iltdsi
paramdter (lerakott tojdsok, kikelt ds kireptilt fi6k6k szrima, 15 napos fi6kasfly 6s
tarzuszhossz) diszkiminancia analizise alapj6n a vizsgi4lt tit 6v kttziil hi4romban a
sz6ncinegereprodukci6j6t a k€k cinege negatfvanbefoly6solta.
Ez az aszimmetrikus hatds val6szinfrleg a kdt cinegefaj elt6r6 tdpliildkhasznosit{sdval magyardzhat6.Az "allopatrikus" populdci6kban mindkdt faj a k6szlet nagyobb
m6retfi herny6ival t6pldlta fi6kdit. A szimpatrikus populdcidban a k6k cinege fi6k6k
herny6t6pldl6kAnakmdreteloszl6saa kisebb kateg6ririk feld tolddott. igy a k6szlet 6s a
fogyasztott tdpl6l6k mdreteloszldsakdzti etfedds enn6l a fajndl jelent6sen megn6tt.
Feltehet6en a t6pLil6kk6szletnekezen hatekony hasznositds6valmagyariizhat6 a k6k
cinegedominanciSjaa sz6ncineg6vel
szembenazokbanaz €vekbenamikor a t6pl616k
mennyis6gekorl6tozottvolt.
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Diverzit6sirendezesek
T6thmdr6szB€la
Debrecen
KLTEokol6siaiTanszdk.
leggyakrabbanhaszniilt
A diverzitdsfiiggvdnyek a modern iikol6gia eszk<izt6ri4nak
a diverzit6siszempontfmin6sit€s
m6dszerei.Szdmoskitika is 6ri ezeketa m6dszereket
miatt. Hasonlitsunkdsszekdt kiizdss6getdiverzitrisszempontj6ellentmond6soss6ga
b6l A=(33,29,28,5, 5)-itt ds B=(42, 30, 10, 8, 5, s)-iit. A k6t kiiziiss6ga Shannon(H)
6s a Simpson(D) diverzitrissaljellemezveellent6tesenmindsithet6kdiverzitdsszempontjr4b6l:
H(A) = 1.3808< 1.4574= H(B)'
D(A) = 0.7309> 0.7194= D(B).
A probldma a diverzitdsfiiggv6nyek elt6r6 statisztikai tulajdonsdgaival kapcsolatos. Matematikai szempontb6la megoldiismiir a 60-as dvekben megielent,amikor
Rdnyi Alfr6d publikrilta a Shannonfi.iggvdnydltal6nosit6si4t.Az iikol6gusok sz6mira a
megold6stPatil €s Taillie tette nyilvdnval6v6,amikor javasolta,hogy a k<izciss6gek
diverzitrisritnem egyetlen szdm6rtdkkel,hanemegy rin. diverzit6si profillal jellemezziik
6s ezeket a diverzit6si profilokat vessiik <issze.A diverzit6si profil megrajzol6s6hozegy
olyan diverzitdsi fiiggvdnycsal6dot hasznrilunk, ahol a ftiggv6nycsaliidnak van egy
sk6laparam6tere,amit6l fiigg a diverzit6sfiiggv6ny 6rz6kenys6ge.Egy D(d) egyparamdteres diverzitdsi fiiggv6nycsal6d (d,D(ct)) grdfjdt nevezzik diverzitrisi profilnak.
Egy A kdzdssAgetdiverzebbnek neveziink egy B kijzijssAgnAl,ha az A kaizajsseg
diverzittisi profilja q B kaiziissAg
fdliitt van a skdlaparamiter telies tartomdnydn.
Az el6ad6s r6szletes dttekint6set adja a diverzitdsi rendez6seknek6s statisztikai
tulajdonsdgainak.Haszndlatukattdbb terepvizsg6latkapcs6n is elemzem.
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Ecophysiologicalresponsesof loessgrasslandspeciesto
long term elevatedCO2
Tuba Zolt6nl, SzenteKdlmdnl, Koch Juditl, CsintalanZsoltl, Nagy zoltdnl, Takiics
Zoltrinl, Kem6ny Gabriellal,Eric Laitat2€s ElenaMasarovicova3
TGATE
Gttdiill6
Nijvdny€lettani
Osztdly,
Nitvdnytani
dsNdvdnyelettani
Tanszdk,
runiversity
of Cembloux,
Dept.of Botany,
Gembloux
'commenius
Bratislava
University.
Inst.of Ecology,
Our aim was to characterize changes of ecophysiological processescentral to
production in xerotherm perennial loess grassland(Salvio-Festucetumrupicolae pannonicae Z6Iyomi) speciesgrown at ambient (340 vpm) and elevated (700 vpm) C02concentration. There was a varied response to elevated CO2 after ten months in the
investigatedspecies.The photosynthesis
responsesin speciesgrown at elevatedCOz
reflected both down-regulation and stimulation effects but most of the species were
down-regulated(e.g. deceasedphotochemicalactivity, reducedcarboxylationefficiency). The stomatal responses(decreasedstomatal conductanceand transpiration rate)
also showed downward acclimation. The integrated and combined effect of the above
changesresultedin higherCO2 assimilationrateand water useefficiencyofphotosynthesisat higherambientCO2 concentrations
in the plantsgrown at high CO2.This bears
importancefor plant growth in regionswith long and/orfrequentperiodsof drought.It
is not only photosynthesis, stomatal regulation and water relations but the whole
metabolismin the investigatedspeciesgrown at high COz-levelwas changed.
As a consequencecarbon allocation, dry matter production, shoot/root communication and reproduction will also show changes.The broad leaved speciesderived more
benefit from the higher availability of COz than the currently dominant sclerophyll
Festuca rupicola. Water relations and drought tolerance were also less favourably
affected in Festuca rupicola. This raises the question if F. rupicola can remain the
dominantspeciesin the community at long term elevatedCOz-level.It dependson the
consequencesthe above ecophysiologicalchangesmay have for competition and
populationdynamicsin the grassland-
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hat6saa gyepszint6s a
Btikkfdk savastdrzslefolydsdnak
k6miai elemek tcirzskiiriili t6rbeli mintdzat6ravalamint a
talaj term6kenys696re
Turcs6nyiGi4borl,PenkszaKrirolyl, FiihrerErn62,Siller lr6n3,Kov6csMargitl,
T6th Sdndor'.Biittner Sarolta' €s Pik6 Timea'
TGATE
Giidijll6
Taoszdke'
Nttvdnytani
dsNijvdoy€teltani
'Erd€szeti
Int€zet,
Sopron
Tudom^nyos
3Allatorvostudom6nyi
Budapest
Tans26ke'
Ndv6nytani
Egyetem
Az OTKA 6ltal t6mogatott 6s 1540-es szAm alatt nyilYiintartott kutatdsi tdma
keretei kiiziitt v€gzett vizsg6latok az al6bbi eredm6nyekethozt6k:
- Enyhdn podzolosodott barna erd6talajon 6s Ranker talajon a biikkfr4k savanyf
t<irzslefoly6saa lefoly6si oldalon jelent6sen megv6ltoztatja az egyensrilyi talajoldat
kemhatdsiit€s elemi 6sszet6tel6t.A talajoldat savanyodiisdvalcsijkken annak Ca-' Mg-,
Ba- €s Sr-tartalma. viszont n6 K-, Fe- Yalamint Pb-tartalma. Mi4s elemek oldddds6t a
kiiliinbdz6 helyekr6l vett mint6kban a talajtipus 6s a savanyodrism6rtdke elt6r6 m6don
befolyiisolta.
- A talajoldat dsszetdtel6nekvdltoz6s6valp6rhuzamosana lefolyi6sioldalon megn6tt a biikkfa finom gyiik6rzetdnek Fe-, Cu- ds Pb-tartalma, mig lecsdkkent a Ba-tartalma. A Ca-, a Sr-, 6s a Mg-tartalom csup6na kevdsb6savanyodottRanker-talajon volt
jelent6sen kevesebb a ttirzsldbi tedilet lefoly6si oldal6nak gy<ikereiben,mint a mds
tertileteken gyijtiittekben. Miis elemek akkumuldcidja is, sokszor a talajoldatbani
mennyisegtikt6l fiiggetleniil, eltdr6 volt a k6t vizsg6lt talajtfpuson.
- A megvdltozott iikol6giai k<irnyezeta gyepszint florisztikai iisszetdtel6reis hat
a Luzula LuzuLoides
A titrzsldb lefolydsi oldaldn - a savanyoddsmdrtdkdt6t figg'en
abundanci6janagyobb,mint a tdbbi teriileten.M6s fajok egyedeiviszonta savanyodottabb tertiletekrdlkiszorulnak.
- A savanyodott tdrzsli4biteriilet talajdn a briza ritkribban kel 6s lassabbannijvekszik, mint a tiibbi teriiletrol szdrmaz6talajokban. Ebb6l valamint a Luzula Luzulotdes
abundancirijrinaka t<irzsl6blefolydsi oldaldn va16megniiveked6sdb6lana k<ivetkeztetttink, hogy a tdrzstin lefoly6 csapad6k kevdsb6 a propagulumokat elmos6 hatdsdval,
hanem ink6bb a talajadottsi4gokmegvdltoztatAsdvalfejti ki a tdrsul6s dsszet6telet
befolydsol6 hatrisdt.
- A csireztatdsi kis6rletek valamint az erd6szeti-tikol69iai vizsgSlatok adatai felhaszn6lhat6k olyan modellek k6szit6s6hez,amelyek feladata adott mennyisegfr savas
iileped6s talajaink termdkenys6g6rekifejtett hatiisainakvizsg6lata.
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A tiszavir6g(Palingenialongicauda)l6rva 6l6helyeinek
cisszehasonlit
6 vizsgilata abiotikus t€nyez6k alapj6n
Turcsiinyi Istviin ds Huber Attila
KLTE Okol6siai Tanszdk. Debrecen

A Tisza-foly6 Magyarorszdgon val6szir'(tlegaz utols6 fontos mened€kea tiszavirdgnak. Korr{bbi jelent6s elterjeddsi teriilete napjainkra nagym6rtdkbendsszezsugorodott. Mivel a folyamata XX. szrizadelejdregyorsultfel, ennekfeltehet6enantropog6n
okai vannak. Hozz6jdrulhatottehhez a megniivekedettkdrnyezeti szennyezes6s a
foly6k szab6lyoz6sa
is.
Kisdrlettinkben els6sorbanarra a k6rddsrekeresiink vdlaszt,hogy van-e 6rt€kelhet6
eltdrdsaz i4ltalunkkijeliilt 6l6helyekbizonyosabiotikusfaktoraiban.Vi4lasztkeresiink
arra is, hogy az adott 6l6hely€n beliil ds azok kiizvetlen kiizeldbeo milyen mdrt6kben
tdrnek el a m6rt abiotikus paramdterek.
Az irodalmi adatok €s el6zetes terepi megfigyel6seink alapj6n az aljzat szemcsemdret-tisszetdtel€t,redoxipotenci6lj6t €s bizonyos kationok 6s anionok mennyis6g6t
m6rjiik. Kdt-k6t mintavdteli helyet vdlasztottunk ki a Tisza fels6 6s krizdps6szakaszin.
Mint6inkat a ldrv6k iiltal lakott 6s azok k<izel6benlakatlan aljzatb6lvessziik.
A kapott eredm€nyeinket kivr4njukposzteriinktin bemutatni.
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Rasadoz6madarak
vonul6saa Kiirp6t-medenc6ben
Varga Ildik6 6s Csiirg6 Tibor
Tansz€k,
Budapest
ELTETTK.Allatszervezettani
A madarak kdziil a ragadoz6k vonuLisdr6l tudunk legkevesebbet.A fajok viszonylagos ritkasdga, a befogdsi neh6zsdgekmiatt csak kev6s adattal rendelkeziink a kdzel
90 6vvel ezel6ttmegindultjeldl6 munka ellen6re.
A Palearktikumban el6fordul6 34 ragadoz6 faj koznl 27 -et fogtak meg eddig
Magyarorsz6gon. A mintegy l5 ezer megjel<iltmad6rb6l 280 kiilfdldi visszafogrisvolt
(Magyar Mad6rtani 6s Term6szetv6delmi
EgyesiiletGyfrrfiz6ds Vonul6skutat6Szakoszt6ly Adatbank). Ezek tiibbs6ge vonul6, 6s ktizel feliik a Palearktikum-Afrika vonuliisi rendszer tagja, mrisik fele a m6rs6kelt iiv tedileten, legfeljebb a Mediterriineumig
vonul, 6s a K6rpi6t-medenc6bennagy szdmbantelel. A rendelkez6sreiill6 adatok alapjdn
a kiivetkez6 i4ltal6nosit6sokattehetjiik.
Felttn6 a nyugat- illetve kelet-eurdpaiadatok szinte teljes hi6nya. Az ittjeltjlt vagy
visszafogott madarak ditnt6 ttibbsdgea 15-30. hosszrisrigifok kdziitt mozog.
Az Afrik6ba vonul6 fajok kiiztil a parlagi sas 6s a barna kdnya a kelet-eur6pai
madarakkal egyiitt a Dardanelli4kt6rs6g6benkel 5t Kisdzsidba,a dar6zscilyv,a hamvas
r6tih6ja, a barna r6tih6ja 6s a vdrdsv6rcseviszont a Mediterrdneum kiiz6ps6 fttldhfdjdt
haszn6lva 6ri el Eszak-Afrikdt. Eszak-Eur6pdbdl a Kdrp6tokon beliilre jiin telelni a
kis s6lyom.Az utdbbi
r6tisas,karvaly,viiriisvdrcse,
egerdszdlyv,gaty6siilyv,haldszsas,
hdrom faj kivdteldvel - amely nem fdszkel Magyarorszigon - a tiibbinek hazai ktilt6
rillomdnya 6lland6nak tekinthet6. A mind faj-, mind egyedszdmdbanrnegniiv6 telel6
5llom6ny a KSrpdt-medencehatalmaseltart6k6pess6g6reutal.
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Stabilak-ea madiirvonuliisiritvonalak?
Varga Lajos €s Cs<irg6Tibor
- ELTETTK Allarszervezettani
MMECytraz6ktizpont
Tanszek,
Budrpest
A vonul6si iriiny 6s t6volsdg a rendszeresenvonul6 fajokndl genetikai kontroll alatt
6ll, amit tanuliisi folyamatok kev6ssd befolydsolhatnak. N6hdny faj ennek ellen6re
evolfci6s l6pt6kben rendkiviil gyorsan viiltoztat vonuli4si szokiisain. A feketerig6
p6ldriul 6vtizedek alatt lett vonul6b6l 6lland6 mad6r, a Nyugat-eur6pai bardtposziitiik
pedig a szemiink el6tt vdltoztatj6k telel6helyeiket a Nyugat-Mediterrdneumb6l a Brir
szigetekre.
Az eur6pai bibicek f6 telel6teriiletei a kontinens Atlanti-6ce6ni partvid6ke es a
Fiildkiizi-tenger medenc6j6neknyugati 16sze.A sziizad els6 fel6ben Magyarorsziigon
f6szkel6siid6benjeldlt bibicek 80Vo-aa Nyugat-Mediterr6neumban
tdltdtte a telet. A
sziizad mdsodik feldb6l sz6rmaz6t6li visszafogdsoknakm6r csak minregy a fele
szirmazik innen, a mdsik fele az atlanti tdrsdgb6l. A markrins elt6r6s (1r-pr6ba, p <
0,01) egyik lehets6ges
drtelmezdse
szerinta magyarorsziigibibicekjelenlegtelel6teriiletet vdltanak- Ez nem magyardzhat6az eddigi vizsgi4latokolyan hipotdziseivel, mint
a vonuli4si rjthossz riivid0l6s6b6l vagy a kor6bbi tavaszi 6rkezds lehet6sdg6b6ladrid6
szelekci6sel6nydk hatiisa.
A bibicek teriilethos€gdtaz els6 kdlt€s hatdrozzameg, a toyiibbiakban mindig eIIe
a teriiletre t6rnek vissza.A Magyarorszdgonfi 6 kak6nt j el ii ltbibicek 237o-a1000km-n6l
nagyobb t6volsrigban keriilt meg ktilt6si id6ben, mig az <iregenjeliilt bibicek kdztitt
ilyen eset nem volt. A fiatalok nagyari4nyi dttelepiildse magyardzhatja,hogy a bibic
hatalmaselterjeddsiteriilete ellen6re monotipikus faj. Ez a vizsgriltjelens6goka is lehet,
amennyibena magyarorsziigikiilt6 popul6ci6banaz atlantit6rs6gbevonuldk ardnyan6.
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Ldszgyepekdegrad6ci6ja
Virdgh Kl6ra
Vdcrrt6t
MTA okol6siai6sBotanikai
Kutat6intdzete,

.
.

Haz6nk ndv6nytakar6jrinakegykor oly jellemz6 eleme, az 6si liiszsztyepp vegetiici6 a kulttirhatdsokktivetkezt€bennapjainkramdr jelent6senvisszaszorult.Nagyobb
teriileteket f6k€nt a fajgazdag sztyeppretekktiliinbiiz6 m6rt6kbenleromlott iillomrinyai,
sz6rmaz6ktipusaiboritanak.
Vizsgdlatainkbanliiszgyep-leromldsisorok cttnostiitusaitjellemeztiik 6s tanulm6nyoztuk a leromliis 6s- az i4tlagosciinol69iai hasonl6sdgbankifejezett- koordin6ci6
kapcsolatait. Kutatiisaink az alfdldperemi dombvid€ki Salvio-Festucetum rupicolae
t6rsulrishabitat lerontdst kdvet6 felgyorsult iitemii degradici6jira 6s a PulsatiLLo-Festucetum rupicoLoektt26phegys6gilejt6ssztyeppr6tlegel6shatdsdral€trejdtt lassdleromliisi folyamatdra terjedtek ki.
F6 cdlkitdzeseinka k<ivetkez6kvoltak:
- a diszturb6ci6k sordn l6trejiitt ciinost6tusok (dominanciiira alapozott lokiilis
c<inol6giai egys69ek)elkiil<init6se,
- v6laszad6srindl16s6gi- szepariilts69i6s koordinr4ltsrigik6rd6seke,
- fontosabbpopuliici6k szerepea cdnostdtusokfenntartdsdban,
ill. a populdci6
mozgdsokds popul6ci6cser6ka leromldsegyesl6p6seiben,
- a Bothriochloa ischaemunt faj fokozdd6 dominanciiiji{nak kiivetkezm6nyei a
liiszsztyeppr€t tipusok degraddltsrigdban.
Milyen hatiisa van a Bothriochloa ischaemum es a Festuca rupicola fajok kljlonbti26 arAnyeltol6ddsainak(trimegviszonyok alapjr'n) a rezidum diverzitdsra, az abundancia-dominancia viszonyok 6s a koalicids struktrira megvilltoztat6sfta.
Ciinol6giai vizsgi4latainkalapj6n megrillapitottuk, hogy
l) A ltiszsztyeppr6tek degradr4ci6jribanels6k6nt feltiin6 a fiziogn6miai struktfra
vi4ltoz6s, amelyet a fajkompozici6beli 6talakuldsok kdvetnek. Diint6 a pdzsitftivek
dominancia sorrendjdnekdtrendez6ddse,a szubordindlt fajok csdkken6se,a ritka fajok
eltindse 6s a diszturb6ci6val szembenkev€sb66rz6keny fajok elszaporod6sa.
2) F6kent n6hriny domindns ffffajnak van dtint6 szerepe az egyes cdnost6tusok
l6trehozi4sdban6s faj ko mpozici 6j u k alakitdsriban.
A leromliis folyamatiiban a fajok borit6s-vdltozdsa
olyan alapvet6 ciinol6giai
jelens6g,amely sokkal fontosabb,mint mds min6s6giaszpektusok,
pl. a differencirilis
jelenl6te.
fajok
3) A degrad6ci6val a fajsz;im n6 ds egyre jobban determinrilt.
Az intakt gyep fajdiverzitdsamdgisnagyobb,mint a leromldsi6llapotokbr4rmelyikdben,a nagyobbegyenletess6g
miatt.
A koordiniiltsiigmdrtekea leromldsisorbanhullimzik: a termdszeteshez
kijzeli
(ldnyeg6ben
kontrolljdt
vesztett
ffifaj
fiizisokbank<izepesen
magas,a leromldssal
l-l
(a
gyep
monodominrinssii
vr4Lisdval)
sz6tesdsdvel)
zuhan
le,
n6 6s csak a sor legvdg6n
lesalacsonvabb.
ahol a
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Mikrobi6lis anyagforgalmi utak a Balatonban
Vitrits Lajos, V.-Balogh Katalin 6s Herodek Siindor
MTA Balatoni LimDoldgiai Kulatdintdzete, Tihany

A hetvenes6vek v6g6n€s a nyolcvanas6vek elej6na mikrobidlisplanktonvizsgrilat6ra kifejlesztett dj eljdresok lehet6v6 tett6k a bakterioplankton mennyisdg6nekkorrekt meghat6roz6s6t,
a'H-timidin inkorpor6ci6stechnikapedig els6 (zbenbiztositott
lehet6s6geta bakteri6lis produkci6 megbizhat6 becsl6s6re.Ekkor mutattek ki epifluoreszcens mikroszk6ppal az autotr6f pikoplankton 6s a bakt6riumfogyaszt6 szintelen
ostorosok sz6leskitrfi 6s tiimeges elterjed6s6ttengerekben6s €desvizekbenegyarrint.
A planktonikus 61616nyegyiittesek
"rij", a korribbi m6dszerekkelnem megfigyelhet6 csoportjainakfelfedezdse6s funkcion6lisjelent6s6giik meghatdrozi6sa
paradigmav6lt6st eredmdnyezetta hidrobioldgi6ban.
A konvencion6lisfelfogdsszerinta peldgikusegyiittesekben
az energia6raml6s
a
fitoplankton=zooplankton=hal ftvonalon halad,az dsvrinyitdpanyagokremineralizdl6i pedig a baktdriumok.A nyolcvanas€vek elej€n nyilviinvaidvi4vi4lt,hogy az energiadraml6snak6s az anyagforgalomnak l6tezik egy miisik, a kor6bban ismertt6l elt€r6
ritvonala: a fitoplankton produkci6 j elent6sh6nyaddt a bakt6riumok kitzvetlen hasznositjdk, azok f6 fogyaszt6i pedig a kism6retfi (3-10 pm) szinrelen ostorosok, amelyek a
fitoplankton szi4mifua
felvehet6 foszfort 6s nitrogent viilasztanakki. A teljes anyagktirforgalom eszerint ldtrejithet ndhdny mikroliter vizben is. Az anyagforgalorn ezen "ij"
ritjdt neveztdkel "mikrobidlis hurok"-nak (microbial loop), amelynek megismer6se
napjainkban a limnol6giai kutat6sok egyik kiizponti teriilete.
Az 6ltalunk is alkalmazott fj mikoszk6pi €s izot6ptechnikai elj6ri{sok segits6g6vel
- 1992-ben meghati4roztuka "mikrobi6lis hurok" anyagforgalmi jelent6s6gdt a Balatonban.
Eves szinten a fitoplankton els6dlegestermel6sdnek46 sz1zal6k6thasznositj6k a
bakt6riumok, a bakteridlis nett6 produkci6 tdlnyom6 reszet (75 sz6zal6k) a szintelen
ostorosok fogyasztjek el. A zooplanktonhoz az els6dleges termeles 22 sz6zal6ka,az
iiled€k €l6l6nyegyiitteseih€z szint€n 22 szdzallka jutott el. A fitoplankton l6gz6si
vesztessegel0 sz6zal6krateheto.
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Az akdcvirilgzdsel6rejelz1semeteorol6giai adatok alapjrin
W a l k o v s z k yA t t i l a l d s D u n a yS d n d o r 2
rMt,l okologiai6sBotanikai
Vdcrdt6t
Kutat6intezete,
zorszdgos
Budapest
Szolgdlat'
Meteorol6giai
Az akdc virdgzlsa m6h€szeti jelent6sege miatt mdr a mflt szrizadt6l kezdve
szerepela fenol6giai adat-megfigyel6sekkdzdtt. Mds fr4khozhasonl6anaz ak6c vir5:gzdsa is a meteoroldgiai viszonyokon kivtil, a talajmin6s6gt6l, a kort6l, fajtdt6l, betegs6gekt6l stb. is fiigg. Mivel az akdcerd6ke t6nyez6k miatt nem homogdnek, a vir6gz6s
mdg kis teriileten beliil is eltdr6 lehet az i4llom6nycsoportok,vagy akiir az egyes f6k
ktizdtt. Ebb6l ered6ena virdgz6sfenol6giai adatok nagyfokti szubjektivitdst hordoznak,
ez6rt adatokat csak egy szikebb kiirnydkre jellemz6 6tlag6rtekkdnt lehet kezelni.
A szerzlk tdbb ki.iliinbijz6 id6szakban megfigyelt magyarorszrigiadatsorozatt6rkdpes 6brdzoldsait vetett6k tissze a m[lt sziizadt6l napjainkig. Mi4sr€sztitsszefiiggdst
kerestek id6jrir6si elemek ds a virdgnyiliis v6rhat6 kezdete kiiztttt. Vizsg6lataikhoz az
kapcsolatot
haszndltdkfel. A legszorosabb
1952-1981-igteded630 €vesadatsorozatot
terkepesen
egyiitthat6kat
az riprilis havi kiiz6ph6m6rs6klettel tal6ltdk. A regresszi6s
progak6cvirdgz6s
az
szi4mitissal
dbriizolva lehet6v6 v6lt egyszerffline6ris regresszi6
a
kort6l'
k6pest
el66ll6,
n6zisa az orszdg teriiletdre. Az igy kiszdmitott id6ponthoz
mikoklim6t6l stb. fiigg6 lokdlis eltiresek egydni tapasztalatokalapj6n b6rmely helyen
korrie6lhat6k.
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Magyarorszilg <itsziklagyept6rsuliis6nakszdm(t6g6pes
elemz6se
Z6lyomi B6lintl 6s Tiiriik Katalin2
rBudap€sr,
N€metvdlgyi
rjr72lb
2MTAokoldgiai€s
Bolanikai
Kurat6inr6zcre,
vdcrdt6l
Sziklagyeptdrsulisokfelv6telez€se ds feldolgozdsaa harmincas6veke nyrilik
vissza. A n<ivdnyc<inol6giai
fely6telek rdszletes,Braun-Blanquetmridszer szerinti
elemz6set,t6rsuldsokbasorolis6t Z6lyomi Brllint elv6gezte,valamint ezek alapjdna
K6rp6t-medence n<iv6nytakar6ji{ravonatkoz6 kdvetkeztet6sek az6ta sz€p szimmal
jelentek meg. A fely6telek tdbbs€geazonbanpublikdlatlan,a 130 felv€tel egyiittes
feldolgoz6sa mdg nem ttirt6nt meg. Ezt a r61i hidnyt pdtolja az adatok rdsiletes,
sz6mit6g6peski6rt6kel6se.
Az analizishez a felvdtelek ed6nyes niiv6nyfajainak prezencia-adataithaszn6ltuk
(340 faj), a feldolgoz6sta SYN-TAX V programcsomag
segirs6g6vel
v€geztiik.Szdmos
klasszifik6ci6selj6r6seredm€ny6b6l
egy konszenzus
feloszt6sk6sziilt,melyeta f6kom_
ponenselemz6ssor6nnyert els6 ordiniici6ssikra vetitettiink.Ennek alapji{nkcivetkeztetttnk az dsszesfelv6tel,ill. a t6rsulisokegymrishozval6 viszonyr{ra.
H6rom j6l elkiikinithet6csoporrk6pz6ddu:a biikki sziklagyepek,a nyilt dolomit
sziklagyepek,valamint a zdrt dolomit gyepek.Ez az eredm6nyj6l egyezik a n6v€ny_
ftildrajzi beoszt6ssal,hiszen a Biikk a Matricum fl6ravid6k r6sze, mig a tdbbi felv6tel
a Bakonyicum teriiletdr6lszdrmazik(Budai-hg.,V6rtes,Bakony).
Mivel a 3 csoport 5 hagyomi4nyosm6dszerek szednt elkiiliinitett tiirsuliist takart,
az analizi.str'szleges adatokkal tovdbb folytattuk. A nyilt dolomit sziklagyep felv6te_
leinek (seseleo leucospermi - Festucetumpaltentis) egyertelm0elkiil6niildse miatt ezt
toy6bb nem vizsgdltuk. A biikki kdt t tsulits (Seslerietum heuJlerianae; Campanulo
divergentiformis - Festucetumpqllentis) szi,mit6gepeselemz6se nem eredmdnyezett
ket elkiildniil6 csoporrot, a felvdtelek inkr4bb az alapk1zet szerint viiltak el. A z6,rt
dofomit sziklagyepek eset6ben(Festuco pallenti - Brometum pannonici; Seslerietum
sadlerianae) a k6t tdrsul6s felvdtelei az eredeti beosztdsnakmegfelel6en egymdst6t
teljesen elkiildniiltek.
Az adatfeldolgozdssoriin a gyepmint6k florisztikai hasonl6srigaill. kiildnbiiz6s6ge
sziimos olyan eredm6nyt hozott, mely a ndvdnyf<ildrajzi kistdjak elki.iltinit6s6hezbizonyit€kk6nt szolg6lhar (pl. Nasz6ly, Vaskapu hovatartozdsa).
A szdmit6g€pes analizis eredminyei a Braun-Blanquet m6dszer szerint v6gzett
ciinol6giai besorol6st (Z6lyomi 1966) nagym€n6kben aliitdmasz- tottdk, a kdvetke26
sziintaxon6miai ydltoztatiisokatjavasoljuk:
7 - a Seslerietutnsadlerianae tsoroland6 a Brometalia-ba;
2 - a ket biikki sziklagyepti4rsulisegy asszociiici6bakeriiljdn.
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thizoszferc
Rhod od end ro myr t ifo I i i -Pinus mugi
Riparia riparia
Rubus
ruderdlis

100
141
1 0 0 ,l 4 l
r4l
ll
166
8
22, t69
4'7
53
53
181
150
t39
'104
55
81
156
6 1 ,t 7 2
112
I 15

S
Sabanejewia aurata
85
Sadleriana pannonica
164
Salix rosmarinifulia
113
Salvia
56
Salvio-FestucetumrupicoLae
131
1 3 2 ,1 8 4 ,1 8 9
Salviz-Festucetun sulc.tt(te
65
savasiileped6s
185
Scor2onerapan'iflora
99
Sedo-Corynephorea
115
Sedum
49
Sempervivum
49
Seseleoleucospermi- Festucetum
pallentis
t92
Sesleria uliginos0
98

192
Seslerietumheuflerianae
192
Seslerietumsadlerianae
63
Setaria
10
Sinella coeca
128
Sitona humeralis
162
Solidago gigantea
34
Spqrtina altemiflora
145
specifitds-dinamikai modell
155
spermabank
156
Sphagnum
56
Smchys
25
standardizdlt transzplantdci6
28
Stentor polymorphus
58
Stipa borysthenicct
58,94,132
Stipq copillata
58
Stipa lessingiana
58
Stipa sareptqna
28
Stokesia vernalis
96
Stratiotes aloides
I l5
stressz-toler6nsok
28
Strobilidium gyrans
28
Strombidium viride
16
strukturdlis k6nyszerek
48
Stumus vulgaris
98
Succiso-Molinietum
60
otricapilla
Sylvia
60
Sylvia borin
60
communis
Sylvia
60
Sylvia curruca
33
Sympetrumfonscolombii
50
szaporod6stechnol6gia
I
szaryasmarha
122
szirazgyepek
101
sz6razs6gstressz
184
sz|razstgt(nes
I l0
szennyez6anyagakkumulici6
179
szennyviziszap
174
szezonalit6s
100, 111
szezondlisdinamika
105
szezonalismint6zat
II
sz6ncinege
121
szigetbiogeogr6fia
142
Szigetkiiz
55
szigetkiizi hull6mt6r
177
szikesgyepek

szikes vizek
szikesek
sziklagyeptdrsul6s
szimul6ci6
. szingul6risstratdgi6k
szocii4lismagatartdstipusok
szoci6listanulds
szt6ma akklimatizricid
szt6makonduktancia
szukcesszi6
primer
szukcesszi6,
szekunder
szukcesszi6,

4'l
99
192
16
118
124
20
l7l
117
83,94
86
86

T
18
takarm6nyozdstan
10
talaj COz termeldse
81
talajk6mia
84
talaj-magkdszlet
69,70
talajh6m6rs6klet
178
talajmintaanalizis
'70
talajnedvess€g
185
talajoldat
139
talajresource
7, 144, 177
talajtan
'12,13'7
talajtipus
152
talajv6delem
119
Taraxqcum serotinum
152
tartamkis6rlet
13,15, 124
tarvi4giisok
32
tavak k6nciklusa
4
tdpanyagredisztribrici6
59
tr{pldldkdiverzitris
20, 100
t6pl6l6kpreferencia
51
t6plildkforrrisok
182
tdpldlekhasznositiis
182
tdpldl6kk6szlet
128
t6pldl6kvdlaszt6s
112
tdpldlkozdsi strat6gia
48
tripl6lkoz6hely-v6laszt6s
158
t6pldltsdgidllapot
50
Telekia speciosa
187
telel6 dllom6ny
150
telel6helyek

205

telel6tertilet
123
telepes ktiltds
62
telepi sallangok
116
teljesitm€ny-csdkkends
I
Tephritis rurelis
149
terjed6k6pess6g
12l
term6singadoz6s
J I
termdszeti er6forr6sok
t76
term6szetszerf tiijhaszn6lat
30
term6szetvddelem
98,176
termdszetvddelmiertdkel6s
33
term6szetv6delmikezel6s
53,94
tdrmintdzat, ktilt€sek€
102
termometrla
45
term6helyek
154
term6t6r
154
territorialitds
u
teriilet kezel€s
78
teriilethaszndlat
1 6 9 ,1 8 0
teriilethfrs€g
1021
, 88
testmeret
9l
Teucrium chamaedrys
3,63
texturdlisk6nyszerek
l6
t6r-id6 mintdzat
51
t6rbeli izoliltsdg
121
t€rinformatika
68, t79
tersorozati elemz6sek
40
Thalictrum foetidum
50
Thymus
56
Thyruusglabrescens
Il3
Tilia plqtyphyllos
175
Ti I io t omento sa e-F ra-xi net um
124
tojrlsprodukci6
43
Tortella inclinata
4
Tonella tortuosa
1ll
TortuLa ruralis
4, 2 5 , 1 0 9
toxikol6gia
107
tdbdr
106
70
ttilgy-k6ris-szil ligeterd6k
tdlgypusztul6s
15'7
tiirzslefoly6s
185
Trachelipus nodulosus
o/
Trachelipus rathkei
67
Tragus
Tragus racemosus
75,80

206

trAgya
Tr i ch i g most oma cucuI I ulus
Tris etetumfl avescentis
Triticum aestivum
Triturus cristqtus
Triturus vulgari;
Trochaeta bykowskii
Trollius europaeus
Tulostoma
tri1616si
rdta
tdzk6rositris

136
28
98
171
l4l
141
142
98
144
172
114

U
Unbra krqmeri
Unioidae
Upponyi-szoros
Urtica dioice
Utriculario vulgaris

85
148
49
t57
96, 166

U
iiled6k
tiri.il6k

32,34
4

v
Vaccinium myrtiLLus
vadgazd6lkodr4s
vadrdce
Vascellum
viig6steriiletek
viindorliis
vdrosizdldtertilet
vegetativterjedds
vegeti4ci6
vegetdci6hierarchidja
vegetdci6dinamika
vegetAci6szerkezet
veget6ci6t€rk6pez€s
vet6sforg6
vddett ndvdnyfajok
vitorlap6k
vizes 6l6helyek
viz 6s az iiled€k hat6rfeliilet

156
170
2
144
26
141
174
131
8
115
16
69,71
5, 168
66
l'14
l4'1
92,103
29

Yfzboritds
vlzforgalom
vtzhasznosit6s
vizh{ztart(s
vizhi6nystressz
vIzhi6ny,lev€16
vizkorm6nyz6s
vlzmin6s€g
vlzpdtl6s
vlzszennyez€s
vfzszintcsiikken6s
vfzut6np6tlds
vlzvir69z6sok
vonulds,parci6lis
vonul6 6llomdnyok
Vorticellaconvallaia

146
132
171
68
1 0 9 ,1 1 7
80
78
93, 103
5? q?

148
122
103
54
125
28

x
xerofiton

80

z
zavarls{g
Zebrina detrita
Zingel streber
Zingel zingel
zoociinol69ia
zoofdg
zooplankton
Zoothamnium varians
zuzm6k, bokros t(pusriak
zsf$avak

7l
49
6)

85
lJo
/o

9 5 ,1 9 0
28
116
158
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