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A VIZEGYENSULY TIPUSANAK KARAKTERIZALASA ZARVATERJI6KBÉL 

Almádi Lászl6 
KATE Növénytani Tanszék, Keszthely 

A zárvatermők vizegyensulyánsk indikátor értékét az els6 terep

vizsgálatokon felis f"erték. Rövidesen kiegészi tették a meghatározás 

módszerét a potenciális ozmotikus érték egyidejU figyelembevételé

vel. A későbbiekben kiderUlt az is, a transpiráció és a vizegyen

suly tipusa nem fUgg szigoruan össze. 

Az elmult évtizedben a Keszthelyi-hegység könnyen kiszáradó 

redzina talaján több mint 10 faj transpirációjának és viztelitett

ségi deficit jének napi és szezonális menetét vizsgálva elegendő ki

indulási adatot kaptunk a középhegység xeroterm fajai vizegyensu17_

nak viselkedéséről. A változatos anyag lehtővé teazi a t~pizálás 

elvégzését is. A szóban forgó termőhely kétszikU lágyszáru fajai 

között a stabiltól az extrém labilis minden átmenetét meg lehet 

találni. ~ivel a vizegyensuly a faj vizháztartásának meglehetősen 

komplex megnyilvánulása, az egyértelmü tipizálás módszertani nehéz

s égekkel járt. A munka során egyszerUen áttekinthető, grafikus fel

dolgozási módot alakitottunk ki. A tipizálás lényege, hogy a vizs

gálandó fajnak megállapitjuk a szubletális telitettségi deficitét, 

mint lehetséges vizhiány legnagyobb mértékét. Ezután a vegetációs 

év során, a talaj kiszáradási fokai mellett tanulmányozzuk a trans

piráció és az aktuális telitettségi deficit menetét. A jellemzés 

alapja a transpiráció és a vizdeficitnapi an.pli tud6inak szezo

nális alakulása. 

Példaként a következő 8 fajt mutatjuk be, a stabil 1= izohidri

kusi tipus tól a labilis la anizohidrikusl feÚ haladva: Seseli 

osseum, Aster linosyris, Leontodon incanus, Jurinea mollis, 

Anthyllis vulneraria. 

A fenti módszer lehetővé teszi további fajok befejezett vagy 

részleges vizsgálata után ezek helyének az egyértelmü megállapí

tását. 

A vizegyensuly tipusa jól korrelált a faj általános konstítucíó

tipusával. így a tulélési. vagy versenystratégíájával ís. 
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A. SZITAKÖTÓK ABUNDANCIA És DISZPEaZIÓ VISZONYAI, VALAiUNT 
TÁPLÁL~KFOGYASZ ;rÁSUK MENNfIS 8GE A KIS-BALATONON 

Andrikovics Sándor és Gere Géza 
MTA Talajzoo16giai Kutat6csoport /ELTE/ és 

ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tsz, Budapest 

T.ekintettel arra, hogya szitakötő lárvák vizben táplál
koznak, de imág6ik szárazföldiek és rendszeresen ott is 
pusztulnak el, jelentő s mennyiségU eutrofizációt okoz6 anya
got emelnek ki a vizből, s juttatnak száraz területekre. 
Munkánk végső célja ennek az eutrofi zációt csökkentő folya
matnak a részleteiben való megismerése volt. 

Az imág6k elhelyezkedés 8nek mintázat,i t és sürüségét 6 
jellegzetes élőhelyen vizsgáltuk. Módszerünk alapja a tere
pen területegységekre vonatkoztatott vizuális megfigyelés 
volt. Szükség esetén azonban ezt az állatok befogásával és 
a tartósitott anyag határozásával kiegészitettük, ill. kon
trolláltuk. 

24 szi tatkötő fajt mutattunk ki. Ezek közül 7 faj fordul t 
elő tömegesen. Megállapitottuk, hogyakistermetU Agrionidák, 
a k6borló hajlamu acsák és laposhasu acsák elsősorban a viz
parti növénytársulásokban csoportosulnak, d.e néh( ny mozgé
kony faj szive sen tartózkodik az erdószéleken és 2 Z erdők 

napsütött tisztúsain. 
12 fajon végeztünk táplálkozásbi ológiai vizsg41atokat. 

Erre a célra uj módszert dolgozt lmk ki. Az állatokE'.t kar
minnal f estett i;;ipl,ilékkal etettiik, és meghatározott idejü 
emésztés utún felbonc oltuk azokat. Megállapitottuk, hogya 
táplálék, a hőmérsékle t t 5 1 függ5en 2-13 óra alatt halad ke
resztül a bélcsa t ormin . 3bb51, valamint a f elboncolt á lla
t ok bélcsa tornáj =nak t elitetts~e~b5l, és a bélcsatorna ür
tar talmától kisz:imitha ttuk aí_; egyedek fogyaszt"íscH , ami 
lehet.'5vé t Gsz i a kis-balatoni szitakötők anyagforgalmi sze
repének megitél 6sé t. 
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MEGJEGYZ~SEK AZ ORDINÁCiÓ ÖKOLÓGIAIINTERPRETÁLÁSÁVAL 

KAPCSOLATBAN 

Bagi István 

JATE Növénytani Tanszék, Szeged 

Általánosan elterjedt gyakorlat, hogy az ordináció inter

pretálása során a szerzők az objektumhoz tartozó axis érték 

és a mért környezeti paraméter között lineáris korrelációt 

szám i tana k . Az el járás csak abban az esetben igazolható, ha 

a következő differenciál egyenle~ érvényes: 

df/x/ 
dglxl = C 

ahol: x, az effektiv I!/ környezeti paraméter, amely a mü

szere se n mért paraméternek, mint az e x terior komplexus részé

nek a növény toleranciáján keresztül érvényesülő megnyi Ivánu

Iása, egy tényleges ökológiai faktor; fl x /, ill. g/ x / értékei 

az ordinációs axis i I I. a mért környezeti paraméter értékeit 

jelentik; C konstans. Ugyanis az egyenletet megoldva adódik 

fIxI és g/x/ lineáris dependenciája: f/x/ = C g/x/ + C'. 

I. Az egyenlet hel yes , ha f/ x / és g/x/ egyaránt I ienáris 

(vagy legalább a vizsgált tartományban lineárisl, mert diffe

renciálhányadosuk hányadosa csak ebben az esetben konstans; 

2. f/ x /lineari tá sának feltételezésénél az ordinációs mód

szerek int e rpretálhat ós ági problémáira kell tekintettel lenni; 

3. glxl linearitásán ak elfogadása azt jel en tené, hogy éBkör

nyezeti paraméter azonosnak mért változása - a mért értékek 

abszolutértékétől függetlenül - az ef fektiv paramé ter azonos 

arányu változását eredményezi, valamint egyéb környezeti pa

ramétere k nem befolyás o lják a vizsgá lt faktor érvé nyre jutá

sá t (vagyis a növény toleranciájátl. 

Az f IxI és g/x/ linea r itásának elfogadása - az I- 3 vizsgá

lata u t án be l átható - számos olyan feltételezést fog tartal

mazni, amelyek kvantitative neh e zen jellemezhetők. Ennek ell e

nére az objektum sajátosságaiból levonható következtetések 

gyakran alapot adnak az ordinációs axis é s a mért környezeti 

paraméter közötti korreláció együtthatójának ki s~~m itá sára , 

viszont a korrelációs együttható statisztikai jellemzőinek 

megadása még ezekben az eset0kben is mega lapozatlan. 
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VEGETÁCIÓT~RK~PEZ~S A KISKUNSÁGI NEMZETI PARK UNESCO 

BIOSZF~RA-REZERVÁTUMAINAK MAGTERÜlETEIN 

Bag i I s t ván és Bodrogközy GyÖrgy 

JATE Növén:tani Tanszék, Szeged 

A JATE Növénytani Tanszéke által végzett vegetációtérképe

zési munkák célja a védett területek minél pontosabb dokumen

t á c i ó j a, ame I y k é s ő b b i ö s s z e h a s o n I i t ó v i z s g á I a t o k a I a p j á u I 

szolgálhat. 

A feladat a magterületek 1:5000 léptékü vegetációtérképei

nek légifotó alapján történő elkészitése; az elkülönitett ve

g e t á c i ó s e g y s é g e k e g y é r t e I mü j e I I emz é s é r e c ö n o I ó g i a i f e I v é t e

lek készsitése a Zürich-Montpell ier iskola metodikája szerint; 

a területek flór~ának összeirása, különös tekintettel a vé

dett vagy ritka növényekre, ezek egyedei előfordulási helyé

nek térképvázlaton való rögzitése. 

A cönológiai adatok alapján következtetéseket vonunk le a 

vegetáció szukcessziós folyamatait bJfolyásoló háttérfaktor

változásokra; a nemkivánatos folyamatok Iassitása érdekében 

területkezelési és hasznositási javaslatok készülnek a Kis

kunsági Nemzeti Park Igazgatóságának. 

A fenti kutatásokat a vegetációnak a cönológiai alapadatok

ra támaszkodó hidro- és haloökológiai feldolgozása, az egyes 

ve g e t á c i ó s e g y s é g e k t a I a j ö k o I ó g i a i j e I I emz é s e e g é s z i t i k i . 

Az elkészitett vegetációtérképeket a magterületek egyéb

irányu kutatásával foglalkozó szakemberek alapmunkaként hasz

nálhatják. 
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IZELTLÁBU ÁLLATOK NITROGÉNPELVÉTELÉNEK JELLEGZETESSÉGEI 

GYEPCÖNÓZISOKBAN 

Bakonyi Gábor 

GATE Állattani és Ökológiai Tanszék, Göd8116 

Nitrogén izotóppal jelzett karbamid mUtrágya áramlását kisértUk 

nyomon egy xeroterm homokpusztai gyep /rét/ és egy intenziv legel

tető gazdálkodásba vont gyep /legelő/ epigeikus táplálékhá16zata~ 

iban. A nitrogén felvételének sebességét és a nitrogénfelvételi 

rátákat vizsgáltuk 27 faj, illetve fajcsoport esetében, a l5N izo-

tóphigitásos technika segitségével. 

A _réten élő állatok izot6pfelvétel1 sebességei - mindegyik 

taxonban- magasabbak a legelőn élőknél- o A réten a sáskák átlagosan 

2.6-szor, a kabócák pedig 2.3-szor gyorsabban vették fel az izo-

tópot, mint a legelőn. Legnagyobb különbséget. átlagosan 3.4-szeres 

értéket apóknál mértünk. 

A nitrogénfelvételi ráták alapján a sáskákban réten és legelőn 

egyaránt 80~-os. a szuró-szivó szájszervU állatokban a réten 32-

79%-os. a legel6n -64-l00%-os volt o a jelölőanyagból származó 

nitrogén aránya. 

Az eredmények alapján a réten ki lehetett mutatni az élő növé-

nye ken és a. detrituszon alapuló táplálékhálózatok kompartmentalizá-

cióját. A kompartmentek vertikálisan izolálódtak egymástól. A lege-

lőn ezt a jelenséget nem figyeltük meg. A herbivora fajok szegregá-

ciója azonban, aszerint. hogy pillangós vagy nem pillangós növény-

fajokon éltek. igen kifejezett volt. A pillangósokat fo gyasztó 

herbivórák egy lassu. a nem pillangósokat fogyasztók egy gyors 

nitrogénforgalmu szubszisztéma elemeinek tekinthetők. 
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STRUKTURÁLIS VÁLTOZÁSOK A BALATON HETEROPTERA FAUNÁJÁBAN 
AZ UTOLSÓ ÖTVEN ÉVBEN 

Bakonyi Gábor és Vásárhelyi Tamás 
GATE Állattani Tanszék, Gödöllő 

TTY Állattára, Budapest 

A Balatonban kö·zismerten nagy változások mentek végbe 
ebben az évszázadban, s alapvetően megváltoztatták a táj 
arculatát, a parti z6na élővilágát és a t6 vizminőségét. 
Célunk volt e változások hatását lemérni a vizben és a viz 
felszinén élő Heteroptera népességek öko!aunisztikai ana
lizisével. Szerencsés momentum, hogy Horváth /1931/ megbiz
hat6 és részletes felvételezésének adatait jelen, 1985 6ta 
végzett rendszeres gyUjtéseinkkel összevethettük. A !au
nisztikai változások regisztrálásántul az egyes medencék 
illetve partszakaszok !aunáját cluster analizissel hason
litottuk össze. 

A Balaton és a Kis-Balaton Heteroptera !ajainak számá
ben lényeges változás nem történt. A !ajösszetételben és a 
dominanciavi8&onyokban !eltünő különbségeket találunk, de 
tömeges fajok eltünése illetve megjelenése csak a Corixidae 
és a Veliidae családban történt. A micronecta griseolát és 
M. pusillát a M. scholtzi váltotta föl, és megjelent a 
Callicorixa praeusta, illetőleg - az egyébként !aunánkban 
is uj - Microvelia umbricola. A kikövezett partszakaszokon 
a Heteropterák hiányzanak. 

A cluster analizisek alapján kitünt, hogya t6 teljes 
faunáj)a jobban megváltozott az ötven év alatt, mint amilyen 
különbségek az egyes medencék között voltak, vagy vannak. 
Az egyes medencék trofitásbeli különbsége nem tükröződik a 
Heteroptera népesség összetételében, viszont feltünóek a 
különbségek egyes medencék északi és déli partja között. 
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GAZDAVÁLTÁ$ A PHYLLONORICTER BLANCARDELLA F. ÉS A LEUCOPTERA 
SCITELLA Z. AKNÁZÓMOLYOK PARAZITÁINÁL 

Balázs Klára 
rvlTA Növényvédelmi Kutatóintézete, Budapest 

Az agrárterületeken folyó mikrolepidopterológiai kutatá
sok keretében az 1976-1987 években, hazánk három fő alma ter
mesztő körzetében /Szabolcs-Szatmár megye, Zala megye, Bács
Kiskun megye/ követtük nyomon a Phyllonoricter blancardella 
F. és a Leucoptera scitella Z. parazitáinak gyakoriságát és 
gazdaállataik szabályozásában betöltött szerepét. 

A vizsgálatok alapját a kéthetente, illetve a havonta vég
zett növényfelvételezés, mintavételezés és a folyamatos para
zitakinevelés képezte. 1nnek során 32.520 Ph. blancardella, 
12.830 L. scitella és 6.740 parazita adatait dolgoztuk fel. 

A 11 év alatt a két domináns aknázómoly egymáshoz viszo
nyitott relatív gyakorisága a gradációs viszonyok függvényé
ben változott. A Ph, blancardellának 34 Ohalcidoidea és 3 
Braconidae, mig a L. scitellának 14 Chalcidoidea és l Braco
nidae parazi táját mutattuk ki, amelyelr ké5zü1 4-15, illetve 
2-6 faj mutatott szignifikáns negativ korrelációt a gazdaál
lat gyakoriságával. A g~zdaváltás görbéjét. a domináns para
zitáknál hat6roztuk meg. 

Megállapitottuk, hogyagazdaváltás az oligofág ektopara~ 
zi ták /Sympiesis sericeicornis i!ees, Sympiesis (!;ordius We.lk., 
Pnigalio pectinicornis L.~ Tetrastichus ecus Vfalk., Chryso
charis pentheus ~alk./ esetóben a leBgyo~sabb. 
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A BÚZA ADAPTÁLÓDÓK~PESS~GE A VILÁG KÜLÖNBÖZO ÖKOLÓGIAI 

ZÓNÁIBAN 

Balla László - Bedő Zoltán - Láng László 

MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár 

Földünk legnagyobb részén termesztett kultúrnövényének, 

a búza különböző fajtáinak elterjedése nagymértékben függ az 

egyes ökológiai zónák eltérő termesztési, edafikus és klima

tikus viszonyaitól. Az agroökológiai potenciál kihasználásá

hoz megfelelő plaszticitásra, a kedvezőtlen körülmények kö

zött pedig stabilitásra van siükség . E két tényező egyensú

lya határozza meg az adaptálódóképességet és egyben a faj ták 

elterjedésének mértékét . A speciáli s alkalmazkodóképességú 

búzák csak igényeiket kielégitő intenziv agrotechnikai és a 

számukra megfelelő éghajlati körülmények között termeszthe

tők. Az egyoldalúan stabil faj ták megbizható teljesitményt 
nyújtanak eltérő termőhelyeken, de nem nő a termésük jobb 

körülmények között, a különböző termésfokozó faktorok hatá

sára sem . Ezért a nemesitők a széles alkalmazkodóképességú 

tipusokat tartják ideálisnak, amelyeknek jó a környezeti 

stresszekkel szembeni pufferolóképességük és plasztikusan 

reagálnak a kedvező termesztési feltételekre. 

Előadásunkban az utóbbi tipusú búzafajták kutatásával 

kapcsolatos eredményeket ismertetjü k. 
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MtlTRÁGYÁZÁS HATÁSA TERMÉSZETES GYEPEK NÖVÉNYI ÖSSZETÉTELÉRE 

Barcsá,k Zol tán, Szemán Lász16, Tasi Julianna 
ATE N6vénytermesztéstani Tanszék 

G6d6llő 

A Gödölló-i Agrártudományi Egyetem Növénytermesztéatani 
Tanszéke 1966. tavaszán a Borsodszirák-i barázdált csenke
szes /Festuca sulcata/ természetes gyeptársuláson mútrágfá
zási kisérletet állitott be. Akisérlet metodikáját a KGSf 
tagállamai dolgozták ki és ez alapján állitották be és vé
gezték az összehasonlit6 tartamkisérleteket. Az immár 20 
éves műtrág~ás hatása mind a növény társulás faji összetéte
lében, mind pedig a termésmennyiségben j elentős változásokat 
idézett elő és éppen ezért növényzetvédó és a mezőgazdasági 
gyakorlat, a rét-legelőgazdálkodás szakemberei számára is 
értékes adatokat szolgáltat. 

A kisér~eti gyep vezérnövénye Festuca sulcata volt. A-N 
műtrágya adag nullát61 480 kg-ig 30 kg-ként növekedett, 
72 kg/ha P és 120 kg/ha K műtrágya hatóanyag kiegészités 
mellett. 

A kisérleti parcellák növényállományának változásait nö
v~nyszociológiai felvétellel megállapithattuk. Az előforduló 
fajok boritási arányát a könnyebb érthetőség végett boritá
si százalékban dolgoz tuk fel. 

A 20 éves tartamkisérlet mútrágyázási'adataib6l megálla
pitottuk, hogy a kedvező hatást, az optimális gyepszerkeze
tet a 100 kg N/ha műtrágyadózis biztosit ja. A 200 kg N/ha 
vagy az ettől nagyobb dózis a gyep szerkezetére drasztikusan 
hat, abban mélyreható változásokat idéz elő. ~lsősorban a 
természetvédelmi gyepeken fontos, hogy a barázdált csenkesz 
/Festuca sulcata/ vagy az ehhez hasonló tipusu gyeptársulá
sökban 100 kg N/ha mennyiségtől többet ne javasoljunk és ne 
használj unk fel. 
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AZ AKTIV TERMÉSZETVÉDELEM EGY LEHETŐSÉGE 
~ VADVIRÁGOK KERTI SZAPORITÁSA ÉS KIÜLTETÉSE 

Baross Rezső 
szabadfog1a1kozásu biológus 

A~tiv természetvédelem alatt értendő azon intézkedések 
qsszessége, amelyek az emberi civilizáció által átalakitott 
természet, - s annak egyes élőlény társulásai, stb. - ko
rábbi, "érintetlen" állapotának valamelyes visszaállitását 
célozzák. E tevékenység lehetséges módozatai pl. egy ter
mészetvédelmi célzatu kert- és tájépités, "mü-élőhe1yek" 
létrehozása, vagy - mint az alább tárgyalt esetben - mag
vas növények kerti szaporitása és ezt követő kiültetése, 
amellyel ezidáig meg1ehetőst szük körben, elvétve foglal
koztak. 

Miért tegyük ezt? - vetődik fel a kérdés. Az embernek 
egyfelől praktikus érdeke a természet megóvása: ezt ma in
tő jelekből már meg kell értenünk. De egyszersmind alapve
tő erkölcsi kötelességünk az összes teremtmény és természe
ti környezetünk megbecs ülése és oltalmazása. Ez utóbbival 
tartozunk a természettudományokat tis z t e lő általános kul
turának is. 

Magam 1982 és 1986 között a leányk;5körcsinnel végeztem 
kisérleteket a kerti szaporit ás és a kiültet és lehetőségei
ről, s e téma adta egyetemi szakdolgozatom gerinc ét is. 
Bár eredményeim s zerények, ha ő ; ;: et öss zevetjük e problé
makör elvárható végleges tiszt i zéÍ. sú::1ak igényével és a szak
irodalomból, ill. szakmai körökben ismeretes más eredmények
kel - az t azonban ki merem jelenteni, hogy sikerült eme te
vékenység létjogosults :~ g ,it és fontosságát igazolnom, és az 
e módszer ellenz ői által felsorakozta t ott érvekre legalábbis 
elgondolkodtató ellenérvekkel szolgá lnom. Szeretném, ha a 
szakmai közönség bölcs vitei k során végül is egyértelmü - s 
bárha igenlő - á llást foglalna mindezekkel kapcsolatban. 
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GYOMNÖVÉNYKÖZÖSSÉGEK SZUNMORFOGENEZISE KULSZIHI SZÉNBÁNYA 

MEDDÓHÁNYÓIH . 

Bartha Sándor 

MTA Öko16giai és Botanikai Kutat6 Intézete, Vácrát6t 

Korai ssUnmorfogenezis fenomeno16giai vizsgálatát végeztUk egy 

kUlszini szénbánya meddőhány6in Visonta k8zelében. A felsz1nre kerülő 

viszonylag j6 tápanyagellátottságu, nem toxikus, nagy kiterjedésU, 

kezdetben csaknem steril szubsztráton ,gyors spontán vegetáci6d1nam1-

kai folyamatok indulnak meg. 

A kezdeti gyors kolonizáci6t lassubb, a fajok térbeli mint41atának 

jellegzetes tipusain keresztül megva16sul6 társulásképz6dési folyamat 

k8veti, melynek során az egyes fajok rendre: aQiogén - intrapopulá

ci6s - interpopuláci6s kontroll alatt milködnek. 

A folyamat primer detektálására egy 10 éves időgradiensen 1169 db 

2x2 m-es quadrátban becsültük a fajok boritásait. Részletesebb viz s

gálatok 5 db 10xlO m-es mintaterUletr6l készültek, ahol az egyes fajok 

egyedeinek térbeli pozici6it koordináta adatok formájában rBgzitettUk. 

A boritásadatokat többváltoz6s statisztikai módszerekkel, a kQor

dináta adatokat informáci6 statisztikai fUggvényekkel értékeltük. A 

függvényeket növekvő mintavételi-egységekkel, un. térfolyamatban szá

moltuk. A texturális kényszerek hatását szimuláci6s referencia mintá

zatok segitségével értelmeztük. 

Megállapithat6 volt, hogy a texturaváltozások klasszikus szukcesz

sziós trendjei /diverzitásnövekedés, konvergencia versus divergencia/ 

léptékfUggőek. Kis terület-skála léptékben diverzitásnövekedés és di

vergencia, nagyobb léptékben diverzitáscsökkenés és konvergencia a 

jellemző. A két szélsőség között folyamatos átmenet van. 

Vizsgálatainkb6l kiderült, hogy a szukcesszió során az értelmezen

dő fenomén /a cönostátus transzformációkat reprezentá16 folyamatgráf 

topo16giája/ függ a mintavétel és a cönostátus-reprezentáci6 módját61. 

Bár egyes lokális jelenségek jól interpretálhat6ak pusztán a résztve

vő fajok populációbiológiája alapján /individuális koncepció/, a tel

jes állományt érintő jelenségek, a folyamat sebessége, értelmezhetet

len egy, a mintázati állapotokkal jellemezhető kollektiv izolátum

dinamika nélkül. 
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VIZI PUHATESTU EGYUTTESEK ZONÁCIÓS VISZONYAINAK VIZSGÁLATA 

A TISZA-VÖLGYÉBEN 

Bába Károly 

JGYTF Biológia Tanszék, Szeged 

A szerző tanulmányhoz 92 helyről származó 14 növény tár
sulás vizi puhat~stü egyUtteseit vizsgálta meg kvadrát mód
szerrel IlO x 25 x 25 cm, és 100 x 25 x 25 cml. Tóserdőn 

két évig folytak megismételt vizsgálatok. 43 faj 11.023 élő 
egyede került elő. A puhatestü együttesek időszakos és ál
l~dó vizü é15helyekről származnak Iláprétekből a láperdő
kig és holtágakbanl. A gyüjtőhelyek között természetközeli 
és kultúrhatás alatt állók egyaránt voltak. 

Az anyag értékelésére cluster analizis I Renkonnen,Czeka
nowskil és Shannon-Wiener diverzitás segítségével történt. 
A zonációt IBodrogközy munkái alapján/a puhatestű együtte
sek esetében táplálkozási típusok mintázatainak segítségé
vel elemezte a szerző. Frömming 1956 tipizálása alapján. 

Az elemzések azt mutatják, ~ogy táplálkozási típusok 
komplementer viszonyban vannak. A lápréti szukcesszió sor
ban a szaprofág, herbivor, aholtágban /tavi szukcessziós 
sor/ az omivor és herbivor elemek. Különböző kultúrhatá
sokra a komplementer viszonyban álló táplálkozási típus 
párok növekedési-csökkenési tendenciái forditott elójelűek. 

A kulti.Írhatárok minden élőhelytípusban a faj és egyed
szám /diverzitás/ csökkenése mellett a csigaegyüttesek 
homogenizálódásához vezetnek. 
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A KONZERVGyÁR! SZENNYVIZ HATÁSA A TALAJRA, 
TALAJVIZRE ÉS A NBKESNYÁR PATERMÉSÉRB 

Bel1ér Péter 

Erdészeti és Paipari Egyetem, Sopron 

A szennyvizek teljeskörU tisztitása magas beruházási költséget 

igényel, hatásfoka nem kielégitő és környezetszennyuó. Edrt olyan 

természetes biológiai tisztitást kivánt unk kidolgozni, amelynek beru

házási, üzemeltetési költsége alacsony" a környezetet nem kárositja, 

aszennyvizet visszajuttat ja a természetes bio16giai körforgalomba a 

talaj bio16giai tisztitó hatása utján és hasznosit ja aszennyviz táp-
• 

anyagtartalmát. Törekvéseinket egy kisérlettel szemléltet jUk, 

A Szigetvári Konzervgyár szennyvizeit 1970-ben létesitett, korai 

nyárral betelepitett 16 db 5 ha-os öntözőmezőn helyezi el. A kibo

csájtott szennyviz mennyisége 1-1,3 milli,6 'i/év. pl1r O értéke 3,5-e,6. 

Tápanyagtartalma: össz.N=28,8 mg/l, P20
5
- 1,1 mg/l, 2K20-56,6 mg/l. 

Oldott ásványianyag tartalma: 900-1000 mg/l, BOI5-1000-l500 mg/l. 

Na-ion az összes kation %-ban 50-54 mol/100 mol. 

A talaj "Öntés erdót,alaj". A termőréteg vastagsága 50-90 cm. A 

Pl1r O-ban mérve 6,6-7,2, az aciditása Y1=3-l3, Y2-l-2, hy %=2,14-3,94. 
2 h KA- 37-49, 5 a 160-190 mm, H %al,8-0,5. A finomhomok mennyisége 

42-58 %, az iszap+agyag=47-78 %. eae0
3 

csak 100 cm alatt találhat6. 

Az öntözési norma: 600-1300 mm. Öntözési m6d: árasztásos, majd vál

tott mélybarázdás. Akationok közUl a Na-ion felhalmozódott 9 mol/100 

m6l-ról 46 m6l/l00 m6lra. Az általunk kidolgozott váltott mélybaráz

dás öntözési m6d és a termőréteg vastagságra meghatározott öntözési 

norma hatására 5 év alatt a Na-ion 31 mól/100 mólra, az öntözetlen 

sávokban 9 mol/100 mol értékre csökkent. 

A faállomány fatérfogata 13 év alatt a kontroll területen 0,037 il 
látlagfáról 0,156 ilátlagfára, uj öntözési m6dnál 0,068 i/átlagfáról 

0,382 ilátlagfára nőtt. 

Aszennyviz elhelyezési költsége 0,51 Ft/i, szennyvizterhelése 

Q +2700 i/d, beruháZási költsége 1431 Ft/i, ezenkiVül hasznositható n 
fatermést is betakarithatunk. 

Összehasonlitásként egy Qn=2000 i/d kommunális szennyviz biológiai 

tisztitásnál a beruházási költség 14.605 Ft/d, üzemelési kÖltség 

5,91 Ft/i, hasznosithat6 fatermést nem kapunk. , 
-15 -



IPARKÖZELI LOKÁLIS LÉGSZENNYEZÉS HATÁSA A TALAJ- ÉS A KO
CSÁ1IYTALAN TÖLGY LEVELÉNEK ELEJIKONCENTRÁCIÓIRA 

Berki Imre 
KLTE Ökol6giai Tanszék, Debrecen 

A Quercus petrea pusztulása az ország területén nagyon 
különböző mértékU. FeltUnő pl. hogya Sajó-völgyi iparvidék 
közelében sokkal nagyobb a pusztulás, mint az ipart6l távoli 
terUleteken. 
Célunk az volt, hogy megvizsgáljuk, milyen elemtartalmi válto
zásokat okoz a lokálisan erősebb légszennyezés a talajban és 
a kocaánytalan tölgy levelében. 
A Sajó-völgyi iparvidék közelében 8 mintaterUletről páron
ként mintát vettUnk egészséges és beteg fák leveléből és te.
lajaik három sz1ntjéből. Kontroll területUl is 8 kocsány ta
lan tölgy állományt választottunk; hárm~t az Északi-közép
hegységben, ötöt pedig Dunántulon. 
Vizagálatainkb6l egyértelmUen kitUnik, hogy az iparvidékhez 
közeli kocsány talan tölgy állományok talaja savanyubb, mint 
az ipart ól távol eső kontroll állományoké , valamint ipar kö
zelben nagyobb a talaj NOJ-N, Al és Pb tart~lma. 
Az iparvidékhez közel még az egészséges kocsánytal8,n tölgy le
veleiben is kisebb é: P, K, Ca, 1ig mennyisége, ugyanakkor több 
a levélben a.z Al, Fe . l'ln , S és a Pb , mint a.z ipa.rt61 távol 
levő kontroll állományokJan. 
l fizio16giásun fontos elemek eltérő koncentráci6 értékeinek 
bizonyitása az ips.rlcözeli erősen pusztu16 és a z ipart61 t~vo
li egészségesebb állományok talaj a iban és a levelekben köze
lebb visz ;c . fE~)\J.sztL~s komplex folyarnb.t ,~nak ökoló.:.;iu, i meeköze
litésu me3itéléséhez. 
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TÁPANYAGTRANSZPORT KINETIKÁJÁNAK VIZSGÁLATA QUERCUS 
PETRAEANÁL IZOTÓP NYOMJELZÉSES MÓDSZERREL - ELÓKISÉRLETEK 

ÉRTÉKELÉSE 

Béres Csilla 

KLTE Öko16gia Tanszék, Debrecen 

A tápanyagcirkuláci6 sebességének megbizhat6 in vivo mé'
résére fásszáru erdótársulásokban a legujabb mérési techni
kák adtak lehetőséget. 

A debreceni ATOMKI-ban mUködó ciklotron segitségével elő-
. 23 állitottunk olyan gyorsan bomló izot6pot I Nal, amely a 

vizárammal szállitódik, nem testidegen, és 15 órás felezési 
ideje miatt nem jelent jelentős környezetszennyezést. 

Kidolgoztuk az izot6p fákba való juttatását. E világ
viszonylatban is uj metodikával Magyarországon is először 
mértUk a szállitási sebességet. Összehasonlitottuk az 
egészséges és beteg fákban történő anyagáramlást. 

Az eddig elfogadott "tömegáramlási" vizszállitással 
szemben eredményeink alapján egy uj anyagszállitási modellt 
javaslunk, melyre egy lassú Ikörnyezeti tényezőktől függő I 
tömegáramlás és egy gyors "sávonkénti" áramlás jellemző. 

Az előkisérleti eredmények számos, eddig használt áram
lási sebesség-értéket megkérdőjeleznek. 
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ACER CAMPESTRE SZERVESANYAG DINAMIKÁJA 

Béres Csilla 

KLT E Öko16gia Tanszék, Debrecen 

Két különböző területen /napfényben gazdag és árnyékos/ 

él"ó Acer campestre cserj ék szervesanyagainak vál tozásá t 

vizsgáltuk több éven keresztül. 

Meghatároztuk a megfelelő mintaszámot a további vizsgála

tokhoz. A vizoldhat6 ~zénhidráttartalom és keményítő napi, 

évi menetének leirásán túl a levél--hajtás--szár transzport

folyamatokat compartme~t analizissel elemeztük. Megadjuk az 

áramlási irányukat és áramlási konstansokat. 

Bemutat juk a szabad aminosavak minóségét és mennyiségét 

a levelekben a vegetációs peri6dus során. Legnagyobb mennyi

ségben az általános transzportformák és a szekunder anyagok 

szintézíséhez szükséges aminosavak voltak jelen. 

A nitrogén / s zabadaminosav arányalebontó illetve fel

építő folyamatok arányár6l ad felvilágosítást. 

Az szekunder anyagok közül a fenolokat és fenolszármazé

kokat vizsgálva bemutat juk ezek szoros kapcsolatát a hernyó

rágás mértékével. 
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AMPHIPODA RÁKOK (CRUSTACEA) MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI 
VISZONYAI BALATONBAN ÉLŐ HINÁRON 

B.Musk6 Ilona 
MTA Balatoni Lirnnológiai Kutatóintézete, Tihany 

A Balaton északi és déli partja mentén a domináló 
hinárfajokon élő Amphipoda rákok minőségi és mennyiségi 
viszonyait viz~agáltuk 1986. augusztusi gyújtések a l apján. 

Minden gyújtési ponton a Corophium curvispinum volt 
túlnyomó többségben (átlag:96 , 6%),emellett két további faj 
fordult elő: Dikerogammarus haemobaphes és D.villosus. 

Az Amphipoda egyedszám/g hinár szárazsúly 5 és 514 
között változott. A totál biomassza adatok(mg állat szá
razsúly/g hinár szárazsúly értékben)1,2 és 59,8 közöttiek 
voltak. 

Méret-szerinti analizisek szerint a legtöbb gyújtési 
ponton a juvenilis állatok voltak túlnyomó többségben, ki
véve a Keszthelyi-medencét, ahol C.curvispinum és D.villosus 
kifejlett példányai képezték az állomány többségét. 
Az Amphipoda rákok eltérő fejlődési állapota kUlönböző 
gyújtési pontokon az életfeltételeik mozaikszerúségére 
utal a tóban. 

Az átlagos nőstényenkénti peteszám értékei a kUlönbö
ző gyújtési pontokon a következők: C.curvispinum:2,4-6,J; 
D.haemobaphes: 9,0-15,1. D.villosus: 13,4-32,0. , 

A hipertrof keszthelyi gyújtési ponton levő alacsony 
Amphipoda egyedszám és biomassza, valamint alacsony 
nőstényenkénti peteszám az ott levő kedvezőtlen élet
feltételekre utal. 
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AZ ÖKOLÓGIAI KUTATÁSOK AZ ERO~SZETI .TUOOMÁNYOS INT~ZETBEN ~S 
AZOK GYAKORLATI JELENTOS~GE 

Dr.Bondor Antal 
ERTl Budapest 

Az európai méretü erd5pusztulásokról szóló hirek - érthe
t5en - a társadalom figyeImét az erd5gazdálkodás felé irányi

tották. 
Az "ujszerü erd5károk"-kal kapcsolatban ma még csak azt 

tudjuk, hogya fák fokozatos legyengülése és elhalása bonyo
lult, több-okozatu kárláncolat következménye, amelynek feltá
rása - többek között - részletes ökológiai vizsgálatokkal le

hetséges. 

A harminc éve folytatott erdészeti-ökológia eredményeire 

alapozva szisztematikusan vizsgáljuk a talaj kémiai és fizikai 

szerkezetét, a hidrológiai viszonyokat, az aszályos id5szako
kat, az altalajviz megváltozott helyzetét, és mindazokat a ha
tásokat, amelyet a fakiterme15 és közelit5 gépek a fákra és az 
erd5re gyakorolnak. A légszennyez5 anyagok által okozott terhe
lés is elég sulyos lehet ahhoz, hogy az erdei ökoszisztémákban 
mélyreható változásokat idézzen e15. 

Az ökológiai kutatások keretében - a Légkörfizikai Kutató 

Intézettel együttmüködve - az ország jellemz5 erd5társulásaiban 
hat állandó bázisterületet épitettünk ki, és azokat korszerüen 
müszereztük. Ez évt51 kezd5dóen ezeken a területeken komplex öko
lógiai, növényfiziológiai, genetikai, erdóvédelmi, és fatermesz
tési vizsgálatokat végzünk. Ezeket kiegészitjük a nemzetközi mo
nitoring hálózathoz illeszked516 x 16 km-es rácspontokban kitü
zött mintaterületek adataival. Az eredmények alapján megkisérel

jük az erd5pusztulást kiváltó okokat és ezek hatásmech~nizmusát 
megállapi tani. 

, 
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SZTREPTOMICETA KÖZÖSSrGEK SZERVEZOO~SE BÁNYÁSZATI HÁNYÓFÖL
OEK REKULTIVÁCIÓJA SORÁN 

~uti Ilona, Pártay Géza, Vörös Ibolya és Szegi József 
MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete, Budapest 

1983 . tavaszán a visontai Keleti Il. bánya hányóföld

tipusaival rekultiVációs kisérleteket állitottunk be. E ki
sérletek két variánsában, a kontroll sárga agyagban és az 

NPK+lignitte~ kezelt sárga agyagban t~nulmá ~ yoztuk a Strepto
myces flóra rekolonizációját, faji összetételét összehason

litva a Keleti II. bánya eredeti (bolygatatlan) feltalajá
nak (csernozjom barna erdőtalaj) sztreptQmiceta közösségeit 

alkotó fajokkal. 

Az eredeti feltalajt a termékeny talajok fajban gazdag 

Streptomyces flórája jellemzi. Az itt élő fajok közül három, 

a S.actuosus, a S. massasporeus és a S.phaeochromogenes for
dult elő a rekultivációs kiséri etek két variánsában . A boly
gatatlan feltalaj Streptomyces fl6rájában domináns S.galbus-t 
azonban nem tudtuk a vizsgált rekultivált hányókban kimutat
ni. A kontroll sárga agyagban a Streptomyces flórát 15 faj 
alkotja, uralkodó a S. actuosus, mely a bolygatatlan felta

lajban szórványosan előfordult. Az NPK+lignittel kezelt sár
ga agya~ sztreptomiceta közössége 16 fajból szerveződött. 

Ebben a mili6ben a S.violaceoruber a domináns, ezt a fajt az 
eredeti fel talajból nem sikerült izolálni. A két variáns 
sztreptomiceta közösségeit alkotó fajok között négy közös 
fajt találtunk . A dominánsként fellépő fajok szórványos 
előfordulását mindkét esetben észleltUk a ~ásik lelőhely 
Streptomyces flórájában is. 

Eredményeink alapján megállapitható, hogy a vizsgált 

rekultivált hányókban már egyéves rekultiváció után változa
tos faji összetétel ü Streptomyces flóra alakult ki, de a 

sztreptomiceta közösségek más fajokból szerveződtek, mint az 
eredeti feltalajban. A két variáns Streptomyces flóráj énak 

faji összetétele szintén eltér egymástól és kUlönbözők a 
domináns fajok is. 
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mm6SZERKEZBTEK, ERDÉsZETI NBVELÓVÁGÁsOK, VÉDETT FAJOK- /CSÁszÁR.

MADÁR- TETRASTES OONASIA L./ -KAPCSOLATAINAK VIZSGÁLATA 

Czájlik Péter 
ERDÉRT, Budapest 

Kérdés feltevésünk: Igaz-e, hogy " ••• az erdó kezelési módjának 

a változását6l az értékben kifejezett fahozam sokkal nagyobb mér

tékben fUgg, mint az erd ó egyéb szolgáltatásai ••• "? 

A vizsgálathoz a császármadár populációkat választottuk. Ez ha

zánk egyetlen tajdféléje, erdei tyukja, életm6djával teljesen az 

erdei kőrülményelchez alkalmazkodott, nagy testü faj ,igy a környeze

ti változásoknak érzékeny indikátora. Fokozatosan védett faj, éló

helyei sok más védett faj ~lóterei is. 

1974-87 közt a Mátrafüred Erdófelügyelóség területén rendsze

resen figyeltük meg a császármadarakat, mintegy 1500 megfigyelést 

végeztünk. Az egyes megfigyelési pontokon erdószerkezeti méréseket 

végeztünk,amelyeket megismételtünk az időközben elvégzett nevelő

vágások után is. A megfigyelési pontok erdőszer~etét egy több té

nyezős ~ódrendszer alapján jellemeztük. Kelet Szlovákiában tariul-

mányoztuk az eredeti óserdei erdószerkezetet, tapasztalatainkat 

összevetettük Fekete L. 1902-8s modelljével. Ugyanitt tanulmányoz

tuk a vonalas felujitóvagás hatását a császármadár populaciókra. A 

tanulmányozott 25 szlovákiai élőhelyet összehasonlitottuk a hazai-

akkal. Az észlelések alapján, statisztikai módszerrel vizsgáltuk 

az erdószerkezetek preferenciáját. 

Megállapitottuk: l. A téli, lombtalan állapotban hazai viszony

latban a legjobban preferált erdószerkezet a 10-30 éves természe

tes sürüségü fiatalms. 2. A hazánkban honos nevelóvágások sokkolás 

szerüen megszüntetik a fiatalosok védőhatását, az élóhelyek meg

szünnek, a popUlációk elpusztulnak. 3. Acsaszármadár élőhelyeken 

a korosztályok /szerkezetek/ megOSZlása hasonló az őserdei szer

kezethez. 4. A hazai nevelóvagások 5-10 évenként megszüntetik az 

élőhelyeket, a vonalas felujitóvagas hosszu időre fennt tart ja azo

kat. 5. A hazai,fiatalos erdőrészletek megosztasaval az erdei ne

velő-vagasok időbeli eltolódásával az élőhelyek 20-)0 évre stabili

zálhatók ugyanolyan fahozam fi.ellett. 
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KARAKTERISZTIKUS ÁREÁK ÉS MINTÁZATKÉPZÓ POPULÁCI6DINAMIKAI 

PARAMÉTEREK KAPCSOLATA SZIMULÁLT NÖVÉNYTÁRSULÁSOKBAN 

Czárán Tamás 

ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék 

A társulásaintázat és a társulásdinamiks összefüggéseit vizsgál

tam egy egyszerU, Monte-Carlo módszerrel szimulált szukoesszi6s fo

lyamatban. A modell-folyamat mintázat-generá16 komponensei: 1/ növé

nyi propagulumok térben korlátozott sz6r6dása a s~lőegyedek körUl és _ 

2/ afiktiv florális univerzum rendezett fajpárjaira értelmezett 10-

-kális kompetioió. /Lényeges, hogy a mintázatképz6dési folyamatot kör

nyezeti inhomogenitások nem vezérlik./ A társulásaintázat ~ posztu

lált feltételek mellett a populáoiódinamikai paraméterek értékeitől 

függő, topológiailag "kvázi-invariáns" állapot felé tart az időben 

/pl. az abundánsabb populáoiók egyedszám arányai és térbeli szomszéd

sági viszonyai bizonyos számu generáoió után többé-kevésbé ál1and6-

sulnak/. 

A modell-fe1téte1ekben meghatározott mintázatképződési trendek 

j61 követhetők információstatisztikai ftiggvényekkel, térfolyamatban. 

A térfo1yamati függvény e k lokális szélső-értékei a társulás szerkeze

tére jellemző terU1etskála-pontokat: karakterisztikus áreákat jelöl

nek ki. 

A konkrét kérdésünk az, hogy a "beállt" társulás mintázatképző 

paramétereinek /propagulumsz6rási körzet, kompetici6s hatáskörzet/ 

értékei megfeleltethetők-e bizonyos információ-statisztikai függvé

nyek extrémum-helyeinek, ill. beleesnek-e a marginális entr6piafügg

vények által kijelölt karakterisztikus intervallumba? Általánosabban: 

elsősorban arra vagyok kiváncsi, hogy a sztinmorfo16giai és a populá

ci6dinamikai folyamatok hogyan vonatkoztathat6k egymásra - legalább 

a szimuláci6s modellben definiált, egyszerü pontmintázati dinamika 

kapcsán. 

-n-



'-

HIOROBIOLÓGIAI ÁLLAPOTVÁLTOZÁSOK A KIS-BALATON VÉOORENDSZER
BEN 

* CSányi Béla, Cs. Bereczky Magdolna, Gulyás Pál, Németh 
J6zsef, Szilágyi ferenc 

Vizgazdálkoctási Tudományos Kutatók6zpont, Budapest 
*MTA ÖBKI MDA, Göd 

A Kis-Balaton véd5rendszer fels5 tároz6jának funkciója a Za
la vizgyűjt5jén érkez5 szervetlen növényi ~ápanya gok eltávo
litása, ezáltal a Balaton eutrofizálódás ellen való védel
me. A táro~6 Zalaapáti és fenékpuszta között létesült, terü
lete 20 km , átlayos vizmélysége 1,3 m. Teljes feltöltésé
re 1985 nyarán került sor, ett51 az iJ5szaktól kezdve kisér
jük figyelemmel a vizi é151énytársulások tér-id5 mintázatát, 
abenépesülés szukces szi6s folyamatai t . 

Vizsg'lataink a fito- és zoo plankto nnal, a vizi ma kr osz k6pi
kus gerinctel tl nekkel és a hal á llol::ánnyal kapcsolatosa k . Az 
els5 években a tározó déli r~szének plankton ja mi nd állo
mánysűrúségében, mind öss zetételében jelle ~ zetesen kGlönbö
zött a tározó fels5 eutróf terül a tének planktonjától. 1987-
ben ez a kü16nbség a,z ~ramlási viszonyok me\.jváltüzása követ
ktlztében me yszúnt. ~területen windenütt a zöldal g6kural
kodnak, néha azon~an kékal~ák által okozott vi zszinez5dés 
ill. vizvirágzás következett be. A zooplankton do mináns cso
poctjai kezdet oen a nayy t e r m etű Cl adocerák volta k (gyakaci 
tömegprodukció), helyüket kés5bb egy6ntetúen a Rotatoriák 
vették át. A Cili á ták k6zül számo s alfa-béta mezo Bzaprób in
di ~ átor került e15, a ha r madi k éV ~ 8n me yjelentek a jelle0ze
testln plankto ni kus szervezetek i G. A makroszkópikus geriflc
telanek l es változato s ab J faje~yüttes8i a vizi növényzet kö
zött találhct6k. Az áll o ~ 6ny s űrasdy e t felte~et5en jel e nt5s c n 
& l~~itja a hal ~ 11 0 w ány. A hulfa un a elcmei~ek fo~ozatos t~r
n6ditJsa fiyyelh e t5 ~ey: a természetes szaporulat követk ez
t6ben számo ~ f a j jel e nt ~ e ~ a t á roz6ban. 

Az elGadá s a t~rGul~sB zerkezeti kutat6si er e d~ ények e t ~utDt
ja ~e az anya~for9 u l~i vizs gáluta k eddi gi következt et6se ivel 
a -:.. ylitt. 

-24-



• 

AZ APRÓVADÁLLOMÁNY ÉLÓHELYÉNEK VÁLTOZÁSA INTENZIVEN MUVELT 

MEZŐGAZDASÁGI TERULETEN 

Csányi Sándor - Nikodémusz Etelka 

Agrártudományi Igyetem Vadbiológiai Kutat6 Állomása, 

Gödöllő 

Intenziven mUvelt mezőgazdasági terUleten IÖcsöd, Szol

nok megyel vizsgáltuk B.Z apróvad megváltozott életlehető

ségeit az 1982-86 közötti időszakban a mUvelésszerkezet, a 

mUtrágya és növényvédőszer felhasználás, valamint a klima

tikus adatok alapján. Az adatokat az apróvadállomány léts~ 

és teriték adataival összefUggésben elemeztUk a korábbi 

1974-76 közötti időszakhoz viszonyitva. 

A mezőgazdasági termelés jellemzőiben nagyon kedvezőtlen 

változásokat találtunk la táblák száma csökkent, a tábla

méret növekedett, a növények faj száma csökkent, a domináns 

kul túrák - búza, kukorica, cUkorrépa - aránya nőtt, a 

mUtrágya eleősorban a N- tarta lmú ha.sználata jelentősen 

megnőtt - a gabonában, kukoricában közel 100 %-os a mUtrá

gyázás, fokozódott a növényvédőszer-felhasználási amelyek 

az é15hely romlásához vezettek. 

- 25-
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KIszÁRADÁS-TOLERÁNS HOMOKPUSZTAI POIKILOHIDRlKUS FAJOK 
~JRANEDVESEDÉSI CO2-GÁzcsERÉJE 

Csintalan Zsolt, R~svai MártaX
, T~ba Zoltán 

GATE ~óvénytani és Növényélettani Tanszék, Gödöllő 

x II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Budapest 

A poikilohidri~s növények legjellemzőbb sajátossága is
métlődő kiszáradás~k és ~jranedvesedésük, amiért az "~jra
nedvesedési jelenség" központi kérdése életüknek. A vizsgá
latok még alig jutottak túl a jelenség felismerésén. Csak az 
"~jranedvesedési jelenség" döntő környezeti tényezőktől való 
függésének a megértésén keresztül vezethet az út a kiszára
dástoleráns poikilohidrik~s fajok társulásbeli viselkedésé
nek és szerepének a megértéséhez. 

Fest~cetum vaginatae danubiale-beli két zuzmófajon IC la
donia convoluta, Cladonia furcatal és egy mohafajon ITortula 
ruralisl követtük nyomon a különböző ideig tartó kiszáradt 
állapot hatását és a jelenség hőmérséklet függését szezoná
lisan is. A CO2-gázcserét hőmérsékletkontrollált IRGA-techni
kával mért ük. 

Az ujranedvesedést kisérő szénveszteség a két zuzmófa j
nál kisebb , mint a mohafajnál, viszont a mohafaj lassabban 
szárad ki, igyiíovább fotoszintetizál. 

Az ujranedvesedési légzés a hőmérséklet emelkedésével 
párhuzamos~~ nő. A netto CO

2 
asszimiláció 20 és 30 CO közöt

ti hőmérsékleten jelenik meg leghamarabb az ujranedvesedést 
követően. Jelentősek a s0ezonális eltérések: télen a netto 
CO2 asszimiláció jelentkezésig eltelt időtartam minden hőmér
sékleten rövidebb, mint nyáron. 

A növekvő i deig tartó kiszáradt "Hlapot hatására ke zd.et
ben ll-2 hét utáni az ujranedvesedési légzés intenzitása fo
kozódik, ma jd 14-6 hónap utáni csökken, a telepe k növekvő 
mértékü károsodása következtében . Az ujranedvesedést követő
en a netto CO2 asszimiláció egyre később jelentkezik, ezáltal 
a kezdeti szénveszteség egyre nagyobb. A két zuzmófaj körül ·' 
belül 6-8, a mohafaj pedig 12 hónapos száraz periódust képes 
elviselni. - 26-
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KISEMLÓSÖK POPULÁCIÓDINAMIZMUSA DÉL-ALFÖLDI IZOLÁTUMOKBAN 

Csizmazia György 
JGY Tanárképző Főiskola, Biológia Tanszék, Szeged 

Öt éven keresztül 45 izolátumban végeztünk szisztematikus 
kisemlős csapdázást és megfigyelést. Három megye terliletén 
/Csongrád, Békés, Bács-Kiskun/ kunhalmokon, csenderesekben 
és elhagyott tanyás vegetáció!oltokban végeztük- állandó 
mintaterlileteken - a kisemlősök szezonális mozgalmát. 

A "fogás-jelölés-visszafogás" módszerével sikerült az 
egyes aszpektusokban a migráci6k irányát, tömegét ~s távol
ságát tisztázni. Elsősorban a mezei pocoknál és a pirók 
egérnél adottak az eredmények. Természetes az izolátumokban 
és körzetükben lévő területek teljes kisemlőseire vonatkoz
nak a cöno16giai értékelések. Megállapitást nyer, hogy a 
mezei pocoknál ősszel több hullámban történik a migráció az 
izolátumok felé. A vándorlás távolsága átlag: 0,5 km. Az 
l.zolátumok populációja egy hét alatt kicserélődik, régi el
pusztul! 

A téli populáci6 stabil, márciust61 tapasztaltuk a ki
vándorlást. Him mezeipockok l km-re, nőstények átlag 0,7 km
re t ávolodtak. A poszteren részletes táblázatokban és tér
képeken bemutatásra került vizsgálataink .matematikai érté
kelése és az izolátumok topográfiaibá16zatának jelentősége. 

Megállapithat6, hogy az izolátumok kisemlős-populáci6i
nak igen fontos anyagf orgalmi szerepe van a mezőgazdaságban 
és a természetvédelemben is /bagolypopuláci6k táplálkozása/. 
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EGY TERMÉSZE'rKÖZELI ERDŐBEN MEGJELENT NEOPHYTA POPULÁCIÓ 
ÖKOLÓGIAI VIZSGÁLATA 

Csontos Péter 
TTM Növény tár, Budapest 

Egy Közép-Ázsiából behurcolt fej, az Impatiens parvifIo
ra DC. élőhelyeit vizegáltem növénytáreulástani és demográ
fiai oldalról a Piliei Bioszféra Reeervátum területén /Vad
álló-kövek/. A cönológiei mintavételezés a Zürich-Montpellier 
iekole módszere szerint történt, ez adatok feldolgozását 
többféle numerikus elj áráseal végeztem. A demográfiai vál to
zások 4 helyen 6-6 állandó négyzetben 10 alkelommal kerültek 
feljegyzéere az 1985-ös vegetációs periódusban. 

Az I. parvifIora állományok döntően egy bUkkelegyes gyer
tyánoetölgyee ée egy Törmeléklejtőerdő átmeneti zónájában 
fordultek elő. A legnagyobb vitalitás azokon a területeken 
mutatkozott, ahol a koratavaszi aszpektust a Corydalis fajok 

I dominanciája jellemezte. Életmenetének legfőbb sajátságd 
ilyen esetben a gyors zár6dást követő erős öngyérülés és az 
egyedezám exponenciális csökkenése az időben. 1iövényünk itte
ni sikerét mindenképpen segitette, hogyahazei flórában ko
rábban nem volt olyan fej, mely efféle ökológiai feltételek 
mellett számottevően abundáns lehetett volna. Ezzel szemben, 
kiváleeztva faktoranalizia alepján - amelyben az egyik ten
gelyt mint nedvesség gradienst lehetett ezonoaiteni - u leg
szárazabb termőhelyet, ott ez I. parviflora demográfiai visel
kedése élesen megváltozott. Öngyérülés nem lépett fel és az 
egyedszámcsokkenés menete exponenciálisról lineárisra válto
zott. 

. -28-
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DIVERzrrÁs SZIGETEK A SHíON-KÚT /VISEGRÁDI HEGYSÉG/ PAGETALIA 
ERDEJÉBEN • 

Csontos Pétei-
TTM Növény tár, Budapest 

Jelen munka egy É-ÉK-i kitettségü, meglehetósen meredek 
hegyoldal közel természetes állapotú, véderdőnek minősülő 
Fagetalia erdejének diverzitás /DIVI viszonyait vizsgálja 
az aljnövényzet szint jében, különös tekintettel a területen 
jellegzetes széltörések állapot~a. A DIV-beli változások 
kimutatásához zárt erdőn ill. széltöréeeken áthalad6, ge
rinc-völgyelj irányú, 50 cm-es szekaszolású,vonalmenti 
mintavételek szolgáltak. Az adatok gépi feldolgozása az 
alapszakaezok tetszőleges számú összevonása mellett az 
összegyedszám, fajszám és diverzitás, valamint az egyes 
fajok eloszlásgörbéi megadás ára terjedt ki. Ezen felül kü
lönböző mértékü fajelhagyások és az egyedezámkorrekciós 
szorzók hatását ie vizsgáltam. 

Az egyedszámkorrekció kUlönösen akkor látszik hasznos
nak, he e leggyakoribb fajok között van olyan, mely mére
tével erősen elüt e fajok zömét ől. Ezzel együtt a minél 
teljesebb fajlistl3 használata fontosabb s zempontnak mutat
kozott. Az összfajszám l/3-ánál többet elhagyva la ritkák 
felőli a görbék már észrevehetően megváltozt~k. A DIV lej
t őirányú változása egy gerincközeli magas értékU zónável 
indul/itt a déli oldsl bokorerdő-fajeina~ áthúzódása is 
besegit/, majd egy elég rövid szakaszon /6-8 rol 3-4-ezer 
alacsonyabb szintre esik le, és zárt erdőben ekörül inga
dozik egészen a völgy aljáig. Figyelemre méltó, hogy szél
törésekben a DIV - a szerényebb fBjkés~let ellenére - a 
gerincközeli zónD értékére ur,rik fel/tehát környezete 
többszörös ére/, sőt kisebb lépt éknél azt meg is haladhat j a . 
Minthogy a növényi élet gazdagsúgúról - legel ább kvalita
tivan - tudjuk, hogy más 61etmin6ségek gazdegs ág{ t is mega 
után vonja Irovarvilág , apró énekes mDdarak, letont ó s zer
vezetek/ jo~gal gondolhatjuk, hogy él ciklusos El n megújuló, 
de mindig jelen lév6 s zélt ör6s ek valóban fo ntos r észei cz 
ilyen tipus1 erd6k élet ének. 
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MADÁRKÖZÖSStGEK DIVERZITÁSÁNAK tS KIEGYENLtTETTStGEINEK 
SZEZONÁLIS VÁLTOZÁSAI HAT ELTtRO NÖVtNYTÁRSULÁSBAN 

Csörgő Tibor, Lafkó Henriette és Ludvig tva 
ELTE Állatszervezettani Tsz., Egészségügyi Szakiskola 

és ELTE Genetikai Tsz. 

Az Ócsai Tájvédelmi Körzetben 1983 óta 110 madárfaj 32 ezer 
egyedét fogtuk be. 6, megközelítően azonos nagyságú élőhelyen 
(nyárerdő, bokorf~zes, bodzás, heterogén nádas, gyékényes ná
das, parlagföld) állandó hálóállásokban függönyhálókkal dol
goztunk. A fogási eredmények alapján havonként kiszámoltuk a 
diverzitást és a kiegyenlítettséget. Összehasonlítottuk a 

szezonális értékeket egy-egy helyen és összevetettük a külön
böző élőhelyeken az azonos időben kapott értékeket . 
Egy-egy élőhely diverzitás értékei tavasszal és nyáron 
egymáshoz hasonló értékkel -magasabbak, mint ősszel. A leg

kisebb értékek télen fordulnak elő. 

A vertikálisan tagoltabb - fás, bokros élőhelyeken maga
sabbak a diverzitásértékek. A nagyobb diverzitás nyáron és 
ősszel általában magasabb, tavasszal alacdsonyabb kiegyenlí
tettség értékkel jár együtt. Az egymást követő évek ugyanazon 
hónapjaiban a diverzitás és kiegyenlítettség értékek főleg 

télen különböznek, nyáron, ősszel nagyobb hasonlóságot mutat
nak. A téli értékek nagy variabilitását az évenként erősen 

változó időjárás okozhatja. 

-~-
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MILIÓSPEKTHUM VIZSGÁLA!OK DURAI CILIA!A POPULÁCIÓKOB 

Csutorné,Bereczky Magdolna - Hosek János 
)(TA ÖBIa, Magyar Dunakutat6 Állomás 

Jlintegy tiz évvel ezelőtt megállapi tottuk az akkor leg
gyakoribb dunai Ciliata fajok miliőspektrumait. Az adatok 
tÖbbsége nem egyezett meg a lab,orat6riumi k5rUlmények 
között megállapitottakkal. Elérkezettnek láttuk az időt, 
hogy az elemzéseket most ujra elvégezzUk, keresve a 
változásokat, egybeeséseket. 

Összesen 101 minta alapján végeztUk el az értékelést 
10 - 80 % relativ gyakoriságú fajoknál. 

A viztest fizikaijellemzői k5zUl a vizhőmérsékletet 
és a vi zhozamot, a kémiai környezetre utal6 k5zUl az 
oldott oxigént és összs6tartalmat, az élő környezetre ill. 
az antropogén hatáeokra utal6ként pedig az oldott szerves
anyag és ammonium-ion tartalmat választottuk ki környezeti 
tényezóként. 

Az eredmények részben megegyeznek a kor ábbi megállap1-
táaokkal, jóllehet bizonyos ökológiai faktorok tarto
mányai az el tel t időszak alatt módosul tak. 

A vizsgált szervezetek egy részénél / tágt úr ésú fajok / 
az egyes paraméterek tartományain belUl nem tudtunk 
optimális szakaszt megállapi tani, mivel az észlelt érték
tartományok aDunában lényegeeen szűkebbek , mint amit 
laborat óriumi körűlmények kö zött elő lehet ál l itani . 
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rORRÁSrELoszTÁB A NÁDASBAN 

D. Dr. DraekoTlt. Ágne. 
TT)( ÁllaUúa, Budap .. t 

A hazai ~ .. ok e84.zs4,1 állapota a legutóbbl 'Ttlzedek
ban Aal10n leroalott a körDJa.etl •• ennyez6d's, kárteT6k, a 
bate"',ek •• aporodása 4. káros aDlropog'n t'nye.6k hatására. 
A náda.ok tOTábbl pu..tuliaáaak .egakadályol"a tontos fel
adat. Bnnek el'r'se 'rdek'ben 1985-ben a Balaton 's a Velen
cel-tó kHrDJ'k4ns.erv •• ett botanikai 4s .001ógia1 kutatások 
1n4~tak •• g. A .001ó,1a1 T1zegálatok 0'13a a nádtogya.ztó 
rovarok a Aid laromlásában betöltött •• erepének .elhatározása. 

Magtisyel'.a1nket a nád ho ••• anti növeked'-'t és fej16-
d'.4t er6.en befolyásoló nád-gubac.legyekkel 14 L1para fajI 
kezdtuk mel. Megállap1tható volt, hogy a T1zben álló nádon 
elsősorban, m'lyebb vizekben pedig szint. kizárólag a L. si
milis található. A L. lucen. és L. rutitars18 elsósorban a 
.zárazon álló nádon, mig a L. pul11tarsis és L •• imilis 
mindhárom termóhelyen előtordul. 

Speciális előfordulásuk a termőhelyi adottságok k~zUI el
sősorban a Tiz jelenlétével és mélységével hozható összefüg
gésbe, amely a növényzet néhány jellemző sajátosságát Itövi 
átmérő, sUrüség, magasság, 8zöveti felépités, stb.1 is nagy
mértékben befolyásolja. Azonos termőhelyen a gubacssUrUség 
elsősorban a nádszár tövi átmérőjével volt korreláci6ban. 
A L. lucens és L. ruf1tarsis a karcsubb, mig a L. pullitar
eis és L. similis a vastagabb nádszálakat preferálja. 

A nád-gubacslegyek lárvái anádszálak csucsán, egyesével, 
gubaosban fejlődnek. A forrásfelosztás a petéző nőstények 
niche-szegregáci6ja révén alakul ki. 
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EVOLUCIÓDINAMII<A - KöRNYEZETDINAMIKA 
Detre Csaba 

Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest 

A környezet a legáltalánosabb értelemben : bármely rend
szer kölcsönhatásainak totalitása. Minden rendszer környeze
tével együtt az, ami. Mint már több helyen kifejtettük, a 

magasabb randü rendszerek struktúrája éppen azért komplexebb, 
mert kölcsönhatási szférájuk nagyobb és sokrétübb. Az élővi
lágot és környezetét, mint az anyag igen magasrendü szerve
zettségét, az ellentétek dinamikus egysége szoritja össze. 
/Előzőleg már több helyen kifejtettük a magasabb-alacsonyabb 
rendüség egyetlen lehetséges abszolút, azaz antropometrikus 
megitélhetőségét./ Minden rendszer környezetével, mint köl
csönhatásainak totalitásával megfelelő organizációs szinten 
van. A magasabb rendü rendszer magasabb rendü környezetet 
előfeltételez. 

Az evolúció alapvető mozzanata a rendszer és környeze
tének elidegenedése. A kétirányu evolúció progressziv össze
tevőjének, azaz a magasabbrendüvé válás folyamatának motorja 
az adaptáci6G ciklus, azaz a rendszer és környezetének állan
dóan újratermelődő elidegenedése, s ezen elidegenedés olyan 

feloldódása, amelyben az evolválódó rendszer, s annak környe
zete magasabb rendüvé válik. Ezzel szemben az evolúció re
gressziv, azaz az alacsonyabbrendüvé válás folyamatát, a fel
oldatlan elidegenedések ókozzák. Ezek szélsőséges esetei a 
rendszerek pusztulása, a kihalás. 
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AZ ÁRVASZÚNYOGOK JELENTÖSÉGE A BALATON ANYAGFORGALMÁBAN 

Dévai György 

KLTE Ökológiai Tanszéke, Debrecen 

A balatoni árvaszúnyoglárvák tér-időbeli tömegeloszlási sajátosságai
nak, ill. az imágók kirepülési dinamikájának és rajzási sajá t osságainak a 
vizsgálata során kapott eredményeink azt mutatják, hogy az árvaszúnyogokat 
nem lehet elhanyagolhatónak tekinteni a tavi anyag- és energiamérleg, ill. a 
vízminőségszabályozás szempontjából. Ezt a legmeggyőzőbben azok az értékek 
igazolják, amelyeket az 1983. évi kilenc hossztengelymenti vizsgálatsorozat 
adataiból számítottunk. 

1983-ban a Balatonban - a tó teljes területére kivetítve - átlagosan 
mintegy 6xlOll lárva élt, de volt olyan időszak is, mint pl. éppen a tavaszi 
nagy tápanyagbőségú periódus, amikor az egyedszám ennek az értéknek több 
mint a kétszerese volt (márciusban 14,5xlOll egyed). Hasonlóan megdöbbentőek 
a biomassza-értékek is, amelyeknek éves átlaga teljes balatoni viszonylatban 
2400 tonnát tett ki, de a tavaszi maximum idején, márciusban elérte a 8100 
tonnát is. Ez az óriási árvaszúnyog-népesség elsősorban azért jelentős, mert 
a vizek természetes tisztulása túlnyomórészt a vizek biogén anyag- és ener
giaforgalmának dinamikájától (bioaktivitásától) függ, mégpedig elsősorban a 
heterotróf élőlények tevékenységétől, amelyek közül főleg a vízből kirepülő 
rovarcsoportok érdemelnek fokozott figyelmet. 

A törmelékevő lárvák közvetlenül is szerepet játszanak az üledék korha
dó- és rothadóképes szerves anyagainak az eliminálásában. 1983-ban például a 
Chironomus-lárvák a felső üledékréteg szerves anyagainak mintegy 4 %-át át
dolgozták, s közben egy részét "feltárt ák" (pl. a bakteriális lebontás szá
mára hozzáférhetőbbé tették), más részét pedig saját létfenntartásuk és nö
vekedésük során hasznosították . Az üledékbe vájt járatokban élő lárváknak 
nagy jelentősége van az üledék átforgatásában és folyamatos átszellőztetésé
ben is. Ezzel a tevékenyséoükkel nagy részt vállalnak a tó eredeti ül e!ilékmi
nőségi állapotánClK megfel eló aerob köriilmények biztosításában, azaz a tó 
"egészséges" anyag- és energiaforgalmi dinamikájának fenntartásában. Ezek 
ismeretében érthető, hogy az 1982 őszi - 1983 tavaszi nagy tápanyagbőségú 
állapot - legalábbis az Északkeleti- és a Középsó-medencében - nem állandó
sult, hiszen cl hi rtelenül hatalmas tömegúre felduzzadt árvaszúnyog-népesség 
hamarosan "felélte" a hasznosítható tápanyag-készletet, elóidézve ezzel sa
ját ideiglenes kiszorulását . 

Végül a víz- és az iiledékminóség alakítása szempontjából a legfonto
sabbnak az az anyagmennyi ség látszik, amit az árvaszúnyogok kirepülésiik 
során eltávolítanak a víztérból . Ez már 1978-ban sem volt elhanyagolható, 
1983-ra azonban igen tekintélyesre nőtt . Az árvaszúnyogok már a tavasz i 
kirepülés-sorozat alkalmával kb. 6300 tonna szerves anyagot távolítottak el 
az iiiedékből, azaz nüntegy 330D t szerves szénnel, 700 t nitrogénnel és 60 t 
foszforral tehermentes í tették a t avat. Mivel azonban populációdinamikai 
vizsgálataink szerint évi 4 kirepüléssel lehet számolni, könnyen felmérhető, 
hogy az árvaszúnyogok egy vegetációperiódus alatt a tavat érő évi teljes 
hozzáférhető foszfor-terhelésnek csaknem a kétharmaoát (azaz kb. 100 tonna 
p-t) is képesek eltávolítani a Balatonból . 
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A CSARODAI-LÁPOK KÖRNYEZETMINŰSÉGI ÁLLAPOTÁNAK ÉS A REKONSTRUKCIÓ HATÁSÁNAK 
MEGíTÉLÉSE AZ ÖKOlÓGIAI HATÁSVIZSGÁLATOK TÜKRÉBEN 

Dévai Gyö~gy+ - A~adi Csaba· - Czeglédy Beat~ix* - Czégény Ildikóo - Dévai 
Istváno - E~dei Fe~enco - Ha~man Bélao - Ke~tész Gyö~gyX - Miskolczi Ma~git+ 

- Simon Tibo~Á - Wittne~ Ilonao 

+KlTE Ökológiai Tanszéke, Deb~ecen - ·OKTH Észak-alföldi Felügyelősége, Deb
~ecen - *Dési Hube~ István Általános Iskola, Budapest - °HBm Víz- és Csato~
namű Vállalat, Deb~ecen - xElTE ÁITFK !ermészettudományi Intézet, Budapest 

- ELTE Növény~endsze~tani és Okológiai Tanszéke, Budapest 

A Csa~odai-lápokként isme~t Nyí~es-tó és Báb-tava fokozottan védett hü
velyes gyapjúsásos tőzegmohalápjai különleges é~tékűek, mivel jégko~szaki 
~eliktumok, s a dagadólápok legdélibb alföldi előfo~dulási helyei Európában. 
A lápok vízházta~tása 1980-tól mindinkább ~omlott, é~tékes élőviláguk egy~e 
fogyatkozott, s állapotuk 1985-~e má~ kataszt~ofá l issá vált. 

A lápok sajátos ökológiai viszonyainak és kiemelkedően é~tékes élóvilá
gának fel tá~ásá ~a, ill . a ~ekonstrukció tudományos megalapozására alakult 
kutatócsoport ál tal 1983-1985 között végzett vizkémiai, bakteriológiai, flo
r isztikai és fauniszt i kai vizsgálatok egyértelműen azt mutatták, hogya lá
pok vastag tőzegrétege 1985-ig még sok vonását megőrizte eredeti karakteré
nek, s igy megfel elő beavatkozások után jogos remény volt az eredeti állapot 
visszaál l ítására és fennmaradására. 

A' degradáci óért el sősorban felelőssé tehető vízhiány okainak a tanulmá-
nyozása során kiderült, hogy a helyzet rosszabbodása nem vezethető vissza 

' ki zárólag egy tényező vagy tRnyezőcsoport kedvezőtlen változásá~a. Az átla
gosnál valamivel szárazabb és egyenlőtlenebb csapadékel oszlású évek összeg
ződő vizhiánya a v í zgyűjtő t erület mintegy 30-SO %-os mes terséges lecsökken
t éséve l erét el j esen felfokozódott, s ezt a folyamatot a lápok eutrofizációja 
nyomán fellépó nagyf oklJ el gyomosodás és beerdősülés t ovább erősítette. 

A széleskörű t ájékozódó vizsgálatok eredményei alapján a megfelelő viz
pótlást mind mennyi ségileg, mind minőségileg egy rétegvizet megcsapoló mély
f úr;1sú kútból lelle tett a l egeredményesebben megoldani, amelynek vizét 1986 
szeptemberétől egy közel 3 km .hosszú csővezetéken jut t atják el a lápokig. A 
kúthól eddig összesen 70 OOO m3 viz jutot t a lápokba (63 % a Nyí res-tóba, 
37 % a Báb-tavába). Az íOY bIztosított ví ztöbblet - csapadékra átszámítva -
az eltelt eny év al att a Nyíres- tó esetében 80(1 'rrrn-nek, a Báb-tavánál 460 
rrrn-nek felel meg, s hatás8ra a Nyí res-tó már 1988 elejére, a Báb-tava pedig 
1989-r8 eléri az optimális ví zel1átottsági állapotot. E munkála tokkal egyi 
dejűleg elkezdődött a l ápokban felhalmozódott szerves anyag eltávolítása, és 
sor került a Báb- tava kőrü l az első erdőtelepítésre. Hatásos intézkedések 
történtek a mezőgazdasági eredetű szennyezés csökkent f~ sé re i s . 

A fen ti heavatkozások nyol~)án ,- egy 1986 ószén észlelt kisebh és átmene
t i romlási periódus után - mi ndkét lápban s ikeresen megi ndult a feltöltő viz 
:lápv ízzé vá lása. F.:nnek eredményeképpen a VÍzkémi ai és a bakter iológi ai muta
tók értékei ma n'ar ismét az alapállapothoz közelí tenek , sót több esetben an
nak megfelelőek. A láp fe l t öl tő rléséve l pártluzamosan e l kezrlőrlött a növény- és 
az állatvilág gyors regener81ódÁsa is, arnit az igazi l ápi f ajok egy re szem
betűnőbb t érhódítása, ill . a kevésbé értékes, közönséges vagy gyomjellegű 
fajok fokozatos visszaszorulása .iel_ez. 
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SZITAKÖTO-FAJEGYÜTT~SEK ÖSSZETtTELtNEK tS VÁLTOZÁSÁNAK ÖKOLÓGIAI tRTtKELtSE 

Dévai György+ - Précsényi IstvánX - Tóthmérész Béla+ - Miskolczi Margit+ 

+KLTE Ökológiai Tanszéke, Debrecen - xKLTE Növénytani Tanszéke, Debrecen 

A Barcsi Borókás Tájvédelmi Körzet területén 1975-1985 között részletes 
odonatológiai kutatásokat végeztünk. Munkánk során összesen 6287 szitakötő 
példányt gyűjtöttünk. Ezek 40 fajhoz tartoznak, ami a hazai szitakötő fauna 
közel 63 %-a . A fontosabb biotópokban a valós populációösszetétel megállapí
tása céljából mennyiségi felméréseket is végeztünk. 

Az adatok mind minőségileg, mind mennyiségileg megfelelőeknek bizonyul
tak arra, hogy megalapozottan vállalkozhassunk a biotópok csoportosítására 
és a közöttük levő hasonlóság mértékének a jellemzésére cluster-analízisek 
segítségével. A vizsgálatokat a fajlista, a pontszámok és az egyedszámadatok 
alapján egyaránt elvégeztük. Több szimilaritás-függvénnye1 dolgoztunk, s 
számos összevonási algoritmust alkalmaztunk. Megállapítottuk, hogy az ered
mények biológiai értelmezhetősége szempontjából a teljes lánc módszer bizo
nyult a legjobbnak. 

Tereptapasztalataink és gyűjtési eredményeink alapján feltiint , hogya 
fauna 1980 után fokozatosan elszegényedett, elsősorban a vízel l át ási viszo
nyok viszonylag gyors és erőteljes romlása miatt. Az eredeti állapotokat 
tükröző 1975-l980-as periódusban, ill. a vizszegénynek tekinthető 1981-1985 
közötti időszakban gyűjtött szitakötók adatai kétféle értékelésre is módot 
adtak. Egyrészt lehetőséget kínáltak a két időszakban külön-kiilön kapott ké
pek egymás között i és a t el jes adatsorokkal történő összehasonlítására a 
cluster-analízisek alapján. Másrészt kisérletet lehetett t enni a diverzitás 
és az ekvitabilitás mértékének és változásának a megitélésére. 

A cluster -analizisek eredményeiből i gen jól lehetett következtetni a 
fauna átalakulására és annak jellegére, továbbá a bio tópok változási tenden
ciáira. A diverzi t ás számítása során kapott eredmények azt tanusítják, hogy 
a diverzitásértékek csökkenése érzékenyen jelzi a degradációs folyamatokat, 
a példányszámok és a pontszámok alapján is. Ha azonban nem vesszük 
figyelembe a teríHet mozaikosságát és a különböző tipusú biotópokban el térő 
mértékben jelentkező változásokat, akkor a terület egészére félrevezető ké
pet kapunk , s a degradáció nagyságrendje lényegesen alábecsiilhető. 
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A FOSZFIN KIMUTATÁSA ÉS JELENTŐSÉGE A FOSZFORFORGALOMBAN 

Dévai István+ - Felföldy LajosX - .W1ttner Ilona+ 
+Hajdú-Bihar Megyei Viz- és Csatornamú Vállalat, Debrecen 

xKLTE Öko16giai Tanszéke, Debrecen 

Szabadföldi szennyviztisztit6 berendezések foszforfor
galmának vizsgálata során megállapitottuk, hogy a foszfor
anyagmérlegben olyan /mintegy 30-,45 %-os/ hiány mutatkozik 
ami nem magyarázható az eddigi kutatások alapján kialaki
tott, a hidroszféra foszforforgalmára vonatkoz6 ismeretek
kel. 

Speciális mintavételi technika kialakitásával és megfe
lelő gázkromatográfiás körülmények megválasztásával, továb
bá a felszabadu16 gázok elégetése saz égéstermékek megkö
tése után hagyományos analitikai eljárással, valamint tö
megspektrometriás méréssel is igazoltuk, hogy a szennyviz
tisztitókb6l, ill. a sekély /1-2 méter mély/ tavak üledéké
ből felszabaduló gázok redukált, gáz halmazállapotu fosz
forvegyUletet, foszfint tartalmaznak. Mérési eredményeink 
és számitásaink szerint egy vizsgált 2000 m3/nap nyers 
szennyviz Ulepitésére szolgáló kétszintes Ulepitóből napon
ta mintegy 5 g fOBzfor távozik foszfin formájában. Labora
tóriumi körülmények között is bizonyitottuk, hogy szervet
len foszforvegyületet tartalmaz6 tápoldatból bakteriális 
redukció eredményeképp foszfin szabadul fel, jelentős mér
tékben /közel felére/ csökkentve ezzel a tápoldat foszfor
tartalmát. 

A foszfinképződés és felszabadulás anyagforgalmi jelen
t5ságének tisztázására irányuló mérési eredményeink alapján 
készitett becslés szerint a foszfo r hiány mintegy 25-50 r~a 
magyarázhat6 nagy valószinüségge l a foszfin légtérbe tör
ténő távozásával. Ezek az eredmények telj esen új megvilá
gi tó.sba helyezi~ a vizek foszforforgalmát, igya f oszfor
forgalomra vonatkoz6 kép, különösen pedig az anyagmérlegre 
vonatkoz6 korábbi elképzelések revideálá~ra szorulnak. 
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AZ ELEMI KÉN ÉS A KÉNVEGYtlLETEK ÁTALAKITÁSÁT VÉGZŐ BAKTÉRIUMOK 
MENNYISÉGÉNEK VÁLTOZÁSA A BALATON ULEDÉKÉBEN 

Dávai IstTán+- Harman Béla+ Gorzó GyörgyO_ Dévai GyörgyX 

+Hajdú-Bihar Megyei Viz- és CsatornamU Vállalat. Debrecen 

°Középdunántúli Visügyi Igazgatóság. Székesfehérvár 

XX~E Öko16giai Tanszéke. Debrecen 

~ elemi kén hidroökológiai jelenségére az ut6bbi években végzett 

saját kutatásaink hivták fel a figyelmet. Az elemi kén nagy mennyisé

gU e16fordulása az üledékben új megvilágitásba helyezte e kénformá

nak a szerepét és jelentóségét a sekélyvizi kénciklusban. A környezet

szennyezés következtében jelentósen m6dosult kénforgalmi változások 

szempontjából az elemi kén Vizsgálata kulcstontosságúnak tünik. 

Az elemi kén kimutatására korábban kidolgozott módszerünk segitsé

gével a Balatonb61 /9 ponton/ és hat balatoni befolyó /Bur.nót-patak. 

Eger-viz. Nyugat-övcsatorna. Tapolca-patak. Tetves-patak. Zalai üle dé

káb6l meghatároztuk az elemi kén tartalmat. továbbá a kénformák egy

másba történő átalakulásában döntő szerepet játszó baktérium-csopor t ok 

/rothasz t ók . szulf átredukálók. kénoxidálók/ mennyiségét. 

A Balaton üledékének elemi kén tartalma az 198J-ban mért 106-433 

Smg/kg s~áraz anyag közötti értékekhez képest 1987-re jelentős mér

t ékben / átlagosan 236 %/ megnőtt /220-1372 Smg/kg sz.a./ . Az elemi 

kén mérésekkel párhuzamosan az Uledék kémiai oXigénigényét és izzítá

si veszteségét i s meghatároztuk . Regresszóanalizisse l megállapit ot tuk. 

hogy az elemi kén tartalom kapcsolata ezekkel igen szoros /lineáris 

regresszi6 esetén pl. r=O,949/. 

A bakt erio16gia i vizsgálatok során megállapitot t uk. hogy a rothasz

t ó baktériumok 3.4xl02 - 6.4xI05 ind./g t a szulfát r edukálók 3,2xlOl -

7.9xl04 ind./g. aszintelen kénbaktériumok 1.J%103 _ 1 . lxl08 ind./g 

mennyiségben fordul t ak elő, mig fotos zintet1záló kénbaktériumokat. ill. 

kénredukáló baktériumokat egyik mintából sem tudtunk ki mutatni . A bak

teriológiai mut atók és az elemi kén mennyisége közöt t - 15 különböző 

tipusú görbe-ill eszt és alapján - a l egszorosabb összef üggést /r=O.73-

0,84/ az y=a+b.ln x tipusú egyenletnél tapasztaltuk. 

Eddigi eredményeink alapján úgy tünik, hogy az e le~i kén a kénfor

galomban játszott fontos szerepén túl, a viz. ill. az üledék minőségi 

állapotának is igen jó jellemz ő je lehet. 
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A TYPHA LATIFOLIA ts T. ANGUSTIFOLIA ELEMTARTALMA ~S AZ 

ELEMEK SZEZONALIS VALTOZÁSA A BALATONBAN 

Dr. Dinka Mária 

MTA ökológiai és Botanikai Kutatóintézete~ Vácrátót 

A Balaton északi partján két szennyvizbefolyó közelében 

a vegetációs periódus folyamán vizsgáltuk a nádas állomány

ban a Typha latifolia, T. angustifolia különbözo szerveinek 

/levéllemez, levélhüvely, szár, rizoma és gyökér! N, P, K, 

Ca, Na, Mg, Mn, Zn és Cu-tartalmát. 

rHg a T .latifolia szervei nagyobb mennyiségben tartalmaz

zák a vizsgált elemeket, mint a T.angustifolia, addig ez u

tóbbi nagyobb mértékü elemakkumulációjával a magasabb tápa

nyagtartalmu, és a szennyezettebb környezetre sokkal érzéke

nyebben reagál. 

A gyékény fajok szerveiben a K, Na, Mg és P-tartalom 

többszöröse a nád !Phragmites australis! szerveiben levoknek. 

Ezen növényeknek, mint indikátoroknak, érzékenységük 

csökkenése alapján a következo sorrend javasolható: Typha 

angustifolia, T.latifolia és Phragmites australis. 
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A FERTÖ ULED~K~NEK C-, N- ÉS P-ELOSZLASA 

Dr.Dinka Mária 

MTA ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót 

A Ferto különbözo jellegü ter ületein vizsgáltuk a sze

dimentum szerves-C, Kjeldahl-N és p lösszes-, szervetlen-, 

szerves-PI tartalmának alakulását, melyrol eddigi vizsgála

taink alapján a következoket mondhatjuk: 

A ~oEi~o~t~l!s_elo~zlá~r~ vonatkozóan a legkisebb kN és 

öP-tartalom a nyiltvizi zóna keleti és déli részében volt 

mérheto, 3-5% izzitási veszteség, 0,8-1,2 mg/g N ill. 300-

400 ug/g öP. A legnagyobb P-tartalmat 1600-800 ill. 1000-

1200 ug/g öPI a nyiltvizi területek nádas közeli szedimen

tációs zónájában, a Fertorákosi-öbölben és a magyar tórész 

déli, izolált belso tavaiban mértük. 

A yeEt!k~l!s_elo~zlá~r~ vonatkozóan az üledék P-tartal

ma a felszintöl lefelé haladva csökkeno tendenciáju. A C és 

N is eroteljesen eltér az egyes helyek üledékének különbözo 

mélységében, a vertikális eloszlás változási tendenciája a

zonban a különbözo helyeken gyakran ellentétes irányu. A 

nyiltvizi zóna üledékében a C- és N-tartalom a 20-30 cm-es 

mélységig csökkeno tendenciáju. A déli, erosen izolált belso 

tavak üledékének felso rétegében maximális 16-8 % C, 800-

1000 ug/g öP, ill. 4-6 kN/ mennyiségeket mértünk, amelyek a 

további 5-10 cm-es mélységben már a felére csökkennek. 
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A VÖRÖSISZAP HATÁSA A TÁRoz6VAL SZOMSZÉDOS MUvBLf TBRULBtBX 
HÖVÉNYÁLLOIlÁNYAIRA 

E. Báliat Klára és Terp6 Aadrás 

Kertészeti és Élelmiszeripari Egyet~m H6véaytaai Taas.éke 

ÁZ alumiaium gyártás során, a tim!6ld e16állitásakor keletke.6, 

hatalmas mennyiségU vör(5siszap tárolása hazá.kbaa ssabado., u ••• ' 

"Kazettákban" t6rtéaik. Az els6sorbaa fémoxidokb6l IJe20
3

, Al20
3

, 

Si02 , Ha20, caO, MsCI ál16, aagyo. lúgos IpH, 9,5, vagy aaaál aa-, 

gyobbl aayag aem csak helysziaea okoz természetvédelmi problémákat. 

A kazettákb6l oldott formában szállitott v5r5siszap kompolaeasek 

jeleatős hatást gyakorolnak a körayez5 száat6f6ldek talajára miad 

kémiai, miad fizikai vonatkozásban. EDnek megfelelőea, a száat6-

földi k~ltúrák Aövéayzetében is törvéayszerU változások figyelhe

tők meg. Helysziai vizsgálatokat végeztUak 1983 július óta. 

A vizsgálatokat az egyik tározót6l mintegy 150 méteres szelvé

nyela végeztük. A mllvelt terUlet, 1985-bea búza, aövéayfajai: 

Kiclcxia spuria, Anagallis arvensis, StachYs annua, Siaap is &rTe.

sis. Cardaria draba. Cirsium arve.se, Chenopodium album, Mereuri

alis annua, Matricaria maritima, Datur!! stramonium. a széleken, 

még Atriplex tatarica. Agropyron repens. n,ucuscarota gyakori. 

Ez a gyomosit6 vegetáoió teljesen átalakul. A vörösiszapból talaj

viz formájában halad6 folyadék hatás~ra a szo19nosákhoz hason16, 

lúgos, erősen repedezett talaj j6n létre. Itt a milvelés is megszU

nik, Az új, kevés fajú vegetáció általában zonációs formában je

lenik meg, csak helyenkint mozaikosan. 

A kazettákhoz közelebbi helyeken a következő zonációk alakultak 

ki. 11985./ III Pucoinellia distans A-D 80%;'/2/ magasabb térszin

ten Lepldium ruderale 30%, Puooinellia distans 20%, Atrlplex ta

tarioa 20%; 13/ Puooinellia distans 70%; 14/ sülyedéses terUletz 

/51 P. distans 80%; 16/ Matricaria maritima és Agrowron repens 

A+D 80-90%, la talaj felsziae morzsalékosabb, de alul ke.ény/; 

/71 Triticum aestivum állomány. 
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GERINCES-ÖKOLÓGIAI VIZSGJÍ.1ATOK A HORTOBÁGYON: PISCES, 
AMPHIBIA, REPTILIA 

Endes Mihály 
Debrecen 

Vizsgálataim eredményeként megállapithattam, hogy a hor
tobágyi hal/31 sp./-, kétéltü /11 sp./- és hüllőfauna 
/4 s~./ fajainak populációi, vagy azok kollektivumai jelleg
zetes élőhely-mintázatot mutatnak. Az is tény, hogy a másik 
két gerinces osztály /főként a Madarak/ tagjainak többségé
hez képest niche-szélességük is jelentősen csekélyebb. E 
megállapitások a Halakra olymódon érvényesek, hogy az itteni 
vizek meghatározó karakterisztikái meglehetősen egyveretüek, 
jóllehet náluk is kimutathatók eloszlásbeli különbségek. A 
kétéltü és hüllőfajok többségénél a szaporodás periodusa 
biotopváltással jár /ehhez meghatározónak tekintett biotop
-tipusok leirása vált szükségessé/. Ez az esetek jelentős 
részében fajonként mutat időbeli eltérést, ezért nem kapcsol
ható az aszpektus fogalomrendszeréhez. 

A jelenség változó, dinamikus karaktert mutat, amelyet 
számos környezeti tényező befolyásolhat. Ugyanakkor nem egy
szerüen niche-váltásr6l van szó, hiszen a kikelő utódok -
bár a táplálékhálózat más pont jaihoz kapcsolódva - nagy szám
ban maradnak az adultak által már elhagyott biotopokban. 

Ami az egyes fajok populációinak kapcsolatait illeti, 
közvetlen, aktiv /predáció/, valamint passziv koegzisztencia 
egyaránt kimutatható ugy Osztályokon belül, mint aZ'ok között. 
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LÖSZI'USZTAGYEP ELSŐDLEGES PRODUKCIÓJÁlf.u JELLEMZŐI 

Endrédi Lajos 
Tanitóképző Főiskola, Természettudományi Tanszék; Szekszárd 

A Salvio-Festucetum rupicolae pannonicum növény társulás 
négy mezőföldi s~ubasszociációjának elsődle,es prOd~kci6ját 
több éVig szabadföldi és kondicionált körülmények között ta
nulmányoztuk. Célunk az volt, hogy mechatározzuk; 1/ ssabad
földi viszonyok- mellett a növényállományok els6dlece8ne~t6 
produktivitását és az energiahasznositását, ezek össs.tu,cé
sét a klimatikus ténYezőkkel; 2/ kondicionált körUlmények 
között a fény eltérő intenzitásának és szinképi összetételé
nek hatását a produkcióra; 3/ a klorofill tartalom szezonáli. 
változását, függését a fény intenzitásától és spek~rális 
összetételétől, valamint összefüggését a produktivitá.sal. 

A löszpusztagyep társulás fontosabb strukturális és funk
cionális jellemzőire vonatkozóan a következőket állapitot
tuk meg. 
1/ A dominanciát és a diverzitást az időjárási elemek / hő

mérséklet, csapadékmennyiség, globális sugárzásI változásai 
és az alkalmazott kezelések /a növényzet visszavágása, az 
eltérő fényintenzitás és szinképi össszetétel/ nem befolyá
solták lényegesen. 
2/ A nettó produktivitás és az efficiencia mértékében állo

mányonként és kezelésenként szi~nifikán8 különbségek voltak. 
A féqyenergia hasznosulása az alkalmazott alacsonyabb ener
giaszinten, illetve - azonos eneriiaszint mellett - a vörÖs 
fény hatásaként volt a legnagyobb. 
3/ Szoros pozitiv lineáris regr~~Bzió8 kapcsolatot mutat

tunk ki a domináns fajoknál a fitobiomassza mennyisége és 
a klorofilltartalom között. 
4/ A többszörös regresszióanalizis eredményei szoros kor

relációt igazoltak az időjárási tényezők változása és a 

produktivitás között. 
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AZ IONFELVtTEL ts TRANSZPORT MINT ÖKOFIZIOLÖGIAI TtNYEZÖ 

Erdei László 

MTA Szegedi Biológiai Központ, Szeged 

A növények ásványi anyag igénye - kevés kivételtol eltekint

ve - minőségileg lényegében azonos. Természetes körülmények 

között azonban az esszenciális ionok hozzáférhetőségét kon

centrációjuk, egymáshoz való arányuk, illetve egyéb tényezok 

IpH, csapadék, homérséklet, stb.1 határozzák meg. A növény

világban a tápanyag megszerzésére, transzport jára és tárolá

sára stratégiák sokfélesége jött létre, amelyek biztosit ják 

a faj reprodukcióját illetve tulélését az adott, esetenként 

szélsőséges körülmények között. Mindezek alapját sejt- és 

membránszinten olyan transzportmechanizmusok képezik, amelyek 

- reguláció révén tág koncentrációtartományban müködnek; 

- szubsztrát lionl specifikusak; 

- integrálódnak a metabolizmus más folyamataiba; 

- müködésükkel lehetové teszik az egyed számára a környe-

zeti feltételeknek megfelelo, specifikus válaszreakciók 

kialakitását. 

Laboratóriumi kisérleteinkben buza, rizs, néhány gyomnövény 

és Plantago faj példáján keresztül keressük az ionfelvételi 

és transzlokációs mechanizmusok müködésében azokat a jellemzo 

és felelos különbségeket, amelyek hozzájárulnak a megfelelo 

belso milieau biztositásához optimális, illetve szélsőséges 

Iszalinitás, pH, kompeticiól körülmények között • 
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SZAJlTÓPÖLDI BÖVú{YEK VETÓlliAGJilNAK IDEGENiiiAG TARTALilIA • IIINT A 

GYOMOSODAS EGYIK PORRASA 

Erd6s Péter 

BÖldI, Budapest 

Terpó András 

KÉR, Növénytani Ta IlS sék 

A világ legtöbb fejlett ors~ág~ban időszakonként elvégzik a gyom

flóra általános felülvizsgálatát. Magyarországon a II. világbáboru 

ut~ Ujvárosi Miklós két alkalommal vizsgálta a gyownövényzetet. 

A termesztett növények vetőmagjának' komplex elemzésére hazánkban 

még nem került sor. Pedig a vetőmagban előforduló idegen magvak, mint 

rendszerint periodikuaan változó ökológiai tényezők, a tal~jok gyom

magtartalékaival együtt, valamint a szél által szállitott diaspórák

kal, a gyomosodás fő forrásai közé sorolhatók. 

A gyomoaitó fajok ökológiai jelentősége sajnos semmit sem csök

kent a mezőgazdaság modern1zalasával. Ez alatt az idő alatt termé

szetesen végbementek változások, nemcsak a szántófoldek gyomflóra

jában, hanem tisztitott vetőmagvakat kisérő idegen faju magvak össze

tételében is. Ezért 4 év országos vetőmagvizsgálati adatai alapján 

feldolgoztuk 22 kUlturnövény-faj vetőmagtételeiben előforduló 

leggyakrabban előforduló kultur- és gyomnövényfajokat. 

Megállapitottuk, hogya szántóföldi növények doN1náns fajainak 

száma 42. Ebből II termesztett és 31 gyomfaj. 

A kulturnövény-fajok a Poaeeae és a Pabaeeae családba tartoznak. 

A gyomok 13 növénycsaládot képviselnek, s közülük 14 faj /45'1>/ a 

Poaeeae és a Polygonaceae tagja. 

Különösen feltünő a kalaszosoknál aGalium aparine és az Agro

pyron repena, a lueernánál és a hereféléknél a Rumex és Polygonuw 

fajok, a gyepfüveknél a Bromus fajok egyre gyakoribb előfordulása. 

A termesztett növények vetőmagtételeiből kimutatott gyomositó 

fajok jelentős része nemcsak azért káros, mert napjainkban 

expanzió juk tapasztalható, hanem azért is, mert a vetőmagból csak 

nagy tisztitási veszteséggel, vagy egyáltalán nem távolithatók 

el, továbbá a vetőmaggal uj területeket fertózhetnek weg. 
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ZUZXÓ-'1'ÉBKÉpg. A BUDAPESTI AGGWMEBÁCIÓBAN ÉS A PILISI 
JU.B-BIOSZlÉBA REZERV ÁTUK T~RÜLETÉN. 

Fe.:i'kaa Edit 

MTAÖkol6g1ai '8 Botanikai Kutatóint'zete, Vácrátót 

Az utóbbi 'vtizedekben hazánkban is megnövekedett az ur

banizáci6 '8 az ipar károsit6 hatása, amit a természet ro

hamo. pusstulÁ8ával jelez. A zuzmók a leveg5 szennyezettsé

gére érzékeny szervezetek. Egyee fajok pusztulóban vatmalt, 

mig mások a helyUkre lépnek 's nagymértékben terjednek. 

A zuzm6fajok elterjedési mintázatából információt kaphatunk 

él5helylik szennyezettségi állapotára. 

A Pilisi MAB Bioszféra Rezervátum terUletének 145 pont

ján gyUjtöttUnk zuzmómintákat é15 fák kérgér51, holt fa

anyagr61 és k5zetekr51. 139 fajt találtunk. El6fordulásukat 

ponttérképeken ábrázoltuk. 

Els5sorban az epifiton zuzm6fajok alkalmasak a leveg5 

szennyezettségének indikáciÓjára. Itt az indikátorfajként 

ismert zuzmófajok elterjedési térképe! közül mutatunk be 

néhányat. A Lecanora conizaeoides, Scoliciosporum chloro

coccum, Buellia punctata kéregzuzmófajok, a Hypogymnia phy

sodes, Parmelia sulcata lomboszuzmófajok jól tUrik a szeny

nyezettséget. A Pilisben és a Budai-hegységben a f5váro8 ha

tárán belül is e15fordulnak. AParmeli. glabratula var. fuli

ginosa már érzékenyebb, a f6város budai határánál, ill. azon 

ki~Jl található meg, a Pilisben is ritkább. r1ás fajok, pl. az 

Evernia prunastri bokroezuzmófaj elterjedése a Pilisben ie 

csak néhány pontra korlátozódik, e Budapeeten egyáltalán nem 

található meg. 
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EGY ANISODActYLUS SIGNATUS /CARABIDAE/ ~PULÁCIÓ. KORSZERKEZETÉmX, 

AKTIVITÁSÁNAK ÉS TOJÁSPRODUKCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA 

Fazekas Judi t 

Ml'A Növényvédelmi Kutatóintézet, Állattani Osztály, Funkcionális 

ÖkolÓgiai Laboratórium, Budapest, Pf. 102., 1525 

Anisodactylus sigpatus szezonális aktivitását, korszerkezetét 

és tojásprodukCióját vizs~tam Tükröspusztán /~d mellett/ 

kukoricásban 1978-ban. Ebben az évben a faj a vizsgálati terü

leten kiugróan gyakori volt. 

A bogarak aktivitási periÓdusa május közepétől október elejéig 

tartott. A hÍmek és a nőstények aktivitási görbéje hasonló leru

tású, csúcsa július közepén volt. A fogott állatok 3?,{,-a volt 

két éves vagy idősebb /"öreg"/, aktivitási csúcsuk június elejére 

esett. Frissen kelt példányokat július elejétől az aktivitási 

időszak végéig találtam. A fiatal/első éves/ egyedek július 

közepére érték el a legnagyobb példányszámot. 

A fiatalok ivararánya 1:1 volt, az öregek között azonban a 

hÍmek voltak többségben /6~ÁI. 

Az öreg példányok 44%-ában voltak tojások; a fiatalok ováriumá

ban nem találtam tojást. A tojásokat tartalmazó nőstényekben az 

átlagos tojásszám 2,77 , az összes nőstényre számítva csak 0,292 

volt. A vizsgálat alapján a szaporodáSi periÓdus május végétől 

július közepéig tartott. 
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APOIDEA KÖZÖSSÉXJEK SZERKEZETVIZSGÁLATA HCMOKPUSZTAI GYEPEN . , 

Fazekas JUditl ,2, Györffy György2 

~A Növényvédelmi Kutatóintézet, Állattani OsztálY, Funkcionális 

Ökológiai Laboratórium, 1525 Budapest, Pf. 102. 2JATE Állattani 

Tanszék, 6722 Szeged, Egyetem u. 2. 

A Kiskunsági 'Nemzeti Park bugacpuszti körzetében természet

közeli homokpusztai gyepen vizsgáltuk az Apoidea populációk idő

beli és térbeli eloszlását, ill. többváltozós matematikai mÓd

szerekkel a növény társulások és a vadméhközösségek közötti kap-

csolatot. 

A mintaterületről 96 Apoidea faj 1517 egyedét gyűjtöttük. 

Az egyes csapdákra meghatározott Shannon-féle diverzitás értéke 

magas I H'~ 3.0 l. 

A legnagyobb egyedszámú fajok az Andí'ena taraxaci, Apis 

mellifera, Lasioglossum calceatum, Seladonia semitectus és 

Andrena florivaga voltak. A gyakori bb fajOk között van időbeli 

és térbeli elkülönülés. Diszpergáltsági indexük nagy, aggregált 

eloszlásúak. A ritkább fajol< előfordulása véletlenszerű. 

A rnéhalkatúak eloszlása nem követi egyértelmŰen a növény tár

sulásokat, a méhek a növényzetre nem a társulások mintázatának 

megfelelően válaszolnek. 

Az Apoidea fajok eloszlását meghatározó tényeZŐk között a 

növényborítás és a virágzó növények jelenléte szerepel, az 

előbbi a fészkelés i lehetőség, az utóbbi a táplálékforrás miatt. 
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NEHtZFtMEK HATÁSA A NÖVtNYI ELEMTARTALOM ALAKULÁSÁRA 

dr. Fábián Gyula 

Környezetvédelmi és Vizgazdálkodási Minisztérium 

Fitotronban beállitott kisérleteink so~án tizen~égy napos 
korig vizkulturában neveltünk őszi búza növényeket abból a cél
ból, hogya tápoldatba adagolt nehézfémek !Cd, Cr, Ni, Pb! fi

totoxikus hatását a csiranövények elemtartalmának változásán 
keresztül vizsgáljuk. Az ICAP-9000 argon plazma spektrométerrel 
összesen 26 elem mennyiségi változását követtük nyomon. Az ada
tok matematikai, statisztikai értékelése számitógéppel történt. 

A vizsgált nehézfémek jelentős különbséget mutattak toxi
citásuk erőssége, a hajtásokban való feldusulásuk m~rtéke és az 
általuk indukált elemtartalmi változások alapján. A legerősebb 
toxikus hatású Cr és Cd transzlokálódott a legnagyobb mértékben 
a hajtásokba, mig a Ni-ből, illetve a legkevésbé toxikus Pb-ból 
jóval kisebb mennyiséget lehetett kimutatni az azonos kezelési 

. koncentrációknál. A nehézfémek toxikus koncentrációja hatott 
a hajtások elemtartalmi összetételére is. A króm szignifikánsan 
csökkentette a B,Ba,Ca,K,Li , Mg,Mn,Mo,Na,P és Sr mennyiségét. A 
kadmium a B,Ba,Ca,K,Li,Mo és P tartalmat, a nikkel a B,K,Mg,Mn, 
Mo,P és Si mennyiséget, mig az ólom főként a B,K,Mo,P és Ti tar-

I 

talmat csökkentette. Jellemző, hogya vizsgált nehézfémek elem-
csök k entő hatása egyenes arányban áll azok toxicitásával. 

A kezelések egyidejüleg bizonyos elemek mennyiségi növe
kedését is kiváltották . Igy az ólom toxikus koncentrációja több 
elem !B,Ba,Ca,Co,Fe,Na,Li,Pb,Sr,Zn! mennyiségét növelte mint 
csökkentette. A kadmium és nikkel esetében már kevesebb elem 
!Cd,Cu,Fe,Ni,Sr,Zn! mennyisége növekedett, mig a króm kezelés 

csak a króm és a vastartalmat emelte. A károsodott növényekben 
mindegyik kezelés redukálta a B,Ca,K,Mo és P tartalmat, s növel
te a hajtásokban levő Fe mennyiségét. 

Kisérleteinkből megállapitható, hogy az egyes nehézfémek 
kezelési koncentrációinak hatására jellemző, indikációs értékü 
elemtartalmi változások következtek be a tesztnövény ekben . 
Ujabb vizsgálatokkal lehetŐség nyilhat bioindikációs paraméte-

rek kidolgozására. -~-



ARCTODIAPTOMUS SPlHOSUS (DADAY) ÉS A. :3ACILLIrIill (KO::::;L

BEL) (CRUSTAC:SA: CAL.A.:JOIDA) :ZLŐFORDUÚ3A SZIK:8S VIZ,.~KB:S:J 
AZ ABIOTIKUS TÉXy:r:;ZŐK F~jGGVÉ:JYÉB::::;:~ 

Forró Lás zló 

Természettudományi Múzewn, Állattára, Budapest 

A. spinosus és A. bacilli~er, két morfológiailag 

nagyon közelálló faj, gyakoriak a szikes vizekben, kü

lön'ösen az előbbi jellemző. A. bacil::"ifer többnyire a 

hidegebb időszakban, A. spinosus inkább a nyári, mele

gebb, magasabb sótartalmú vízben fordul elő. Gyakran 

feljegyezték közös előfordulásukat is. 

Kiskunsági és fertőzugi szikes tava!cból szárnazó 

nőstény és hím példányok hossztt mértem, valanint p9te

szÉ1!lot sz ,illlol tam. :;<;zen tulajdonsigok vál tozéÍsát vizs-
'It l 'b" 'lt 'l f" , " - , HI , 'kl t ga am az a a p ~ v a 'ozo;: uggvenyeoen: üomerse e, 

pH, vezetőképe s ség, lúgosság, Ha, l=, Ca, r:g, Cl, S04. 

A fenti változók faFH~sznál§,súval végzett disz

kriminancia analízis a két faj leO %-08 elkUlönUlését 

ket találtam a két faj k~ z ött. 
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BtlKKÖS ts LUCOS VIZFORGALMABAN A BEVBTEL MENNYISÉGI ÉS 

MINŐSÉGI ÖSSZETÉTELE 

Führer Ernő 

ERTI Öko16giai Osztály, Sopron 

Magyarország természeti viszonyai mellett az erdei termőhelyek 

77fo-a többletvizhatástól független, azaz ezeken a termőhelyeken 

az erdő egyetlen vizbevételi forrása a légköri csapadék. A csapa

dékviz oldható formában több, az erdő számára fontQ5tápelemet is 

ta~talmaz. A szabadtéri csapadékviz mennyisége és tápelemössze

tétele a fák koronájÁn átjutva és a bk törzs.én lefolyva nagy mér

tékben megváltozik. Az erdő csapadék visszatatása /Intercepció/ 

miatt az erdei avart elérő csapadék, tehát az un. állományi csapa

dék mennyisége mintegy 20 hazai természetszerü és kultur erdőben 

végzett intercepció mérések alapján a szabadtéri csapa dékhoz viszo

nyitva 15-30%-al csökken, mig a tápelemek mennyisége a korona un. 

"szürőhatása" miatt emelkedik. 

Többek között a Soproni hegységben idős bükkös ben és lucosban 

mérjük a csapadék menny1ségét és tápelemösszetételét 1982 óta. 

A.z 5 éves mérési adatok átlagértékeit, melyektől az egyes évek

ben 5O%-os eltérések is lehetnek, az alábbi táblázatban közöljük. 

Mérő- Csapadék Tápanyag mennyiség a csapadékban 

hely 
mennyiség kg/ha. év 

mm K+ r.íg2+ C1:I 2+ NO; 

Szabad- 720 21 10 39 6 
terület 

Bükkös 594 ]l 17 60 8 
-- --- -

Lucos 488 32 li 52 II 
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RADIONUKLIDOK KöRNYEZETI TRANSZPORT~AK MODELLEZ~SE ÉS MO
DELL-ÉRvéNYESSÉGI VlZSGÁLATOK 

Fülöp Nándor és Kenyár Béla 

Országos -Frederic ~liot-Curie- Sugárbiológiai és 
Sugáregéazségügyi ~utató Intézet, Budapest 

A nukleáris technika alkalmazásával járó környezeti su
gérszennyez6déa rendszerint olyan alacsony, hogy méréssel 
n.m különithető el a természetes radioaktivitástól. Ezért 
a szennyeződést, az ökológiai komponensek radioaktivitását, 
m.jd • augárdoziat - a forrás és a transzporttolyamatok tör
vényszerüségeinek ismeret6ben- modelleken alapuló számitások
kal becsüljük. 

A radiökólogia területén intézetünk résztvesz egy több 
éve tolyó nemzetközi modell-összeha80011tási vizsgálatban 
langol elnevezés8el: Biospheric ModelValidation Study/. 
A száraztöldi tápláléklánc radionuklid mozgá8ának leirá8ára 
készült komp~rtment-.odellünk eredményeit ö8szeha80nlitottuk 
a c8ernobili nukleári8 baleset után mért talaj, takarmány, 
zöldség, buza, tej és marhahus mintákban mért értékekkel. 
A levegő 1311 és l37C8 kbncentrációiból kiindulva, a tej és 

hus esetén az é~zaki félgömb 12 különböző pontjára kapott 
becsléseink általában 3-S-8zör nagyobb értéket adtak mint a 
mérések. Hasonló, rendszerint konzervativ becsléseket kapott a 
nemzetközi Vizsgálatban résztvevő 17 laboratorium többsége. 

Eddigi elamzéseink szerint a felülbec8lés oka az atomki
sérletek tapasztalataib6l kapott takarmány-tej Ihus/ átviteli 
tényezők magas értékei. Valószinü, hogya csernobili baleset
ből származó I és Cs izotópok kémiai formája, kötése már a 
levegőben is má8, biológiai szempontból kevésbé hozzáférhető 
mint az az atomkisérletek idején volt. 

-~-



VÉDETT NÖVÉNYFAJAINK ÁLLOMÁNYFELVÉTELEZÉSE ÉS MESTERSÉGES 

SZAPORITÁSA 

Galántai Miklós, Kereszty Zoltán 

MTA Ökológiai és Botanikai Kutató Intézete, 
Vácrátót 

A 80-as évek elejétől a hazai vörös lista elkészitése 

és a gyakran a kipusztulás szélén élő növényritkáságaink 

konkrét védelme legfontosabb feladatunkká vált. 

1982 óta rendszeresen végzett munkánk során 64 védett 

faj állományáról készitettünk részletes felmérést és kisér

jük figyelemmel a termőhely és a populáció állapotát. Több 

termőhely esetében a lehetségesnek és ésszerűnek látszó 

védelemre javaslatot tettünk. A legveszélyeztetettebb 

helyzetű 18 faj mesterséges szaporítási kisérleteit is 

egyidejűleg megkezdtük élő populációminták segítségével. 

16 faj nál magvetéssel, 8 faj nál vegetativ. szaporítással 

próbálkoztunk. A magvetés eddig 9 faj nál, a vegetativ sza

porítás 8 faj nál bizonyult eredményesnek. A kisérleti te

rületen jó magtermő fajoknál helyszini magvetéssel is igye

keztünk a természetes populáció egyedszámát növelni. A sza

porítással kapott új palánták folyamatos visszatelepítését 

is megkezdtük. 
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FORMICOIDEA KÖZÖSStGEK SZUKCESSZIÚJÁNAK GEOGRÁFIAI LtPTtKÚ 
ÖSSZEHASONLfTÚ VIZSGÁLATA HOMOKPUSZTAI GYEPEKEN 

Gallé László 
JATE Állattani Tanszék , Szeged 

tszak- és Közép-Európa 44.7 és 64.5 szélességi fokok kö
zötti területein végzett gyDjtések, valamint négy mintaterü
let (Tvarminne, Finnország; Kampinos, Lengyelország; Fülöphá
za és Bugac, Magyarország) részletes elemzésének célja a ha

sonlóságok és különbségek feltárása a hangyaközösségek össze
tételbeli és szerveződési változásaiban a primer szukcesszió 
során. 

A szukcesszió iniciális fázisaiban különböző faji minősi

tésD, de hasonló stratégiájú populációkkal indul a hangyakö
zösségek szerveződése, mind Közép-, mind tszak-Európában. A 

vizsgálatok alapján felmerült e stádiumban két alternativ 

szukcessziv út létezése. A későbbi stádiumokra nemcsak a di
verzi tás növekedése, hanem új stratégiák megjelenése is jel
lemző D-re haladva. A szukcesszió során a kolóniák términtá
zatában egy sajátos rendezettség felé irányuló trend mutat
ható ki. 

A különböző stádiumokat reprezentáló élóhelyeket mintegy 

90 miliőelemmel jellemeztük, ezek csoportjai közül a növény
zet architektúrája ,. a talajon az ágak száma és mérete, a ta
laj fizikai tulajdonságai és az epigéikus állatközösségek 
struktúrája felelős a Formicoidea közösségek összetételéért. 
A szukcesszió előrehaladtával nő az interferencia-kompetició 
szerepe és a niche-térben is sajátos átrendezódés megy végbe. 
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A SZERVES ÉS MUTRÁGYÁZÁS HATÁSA EGY KUBAI TALAJ BIOLÓGIAI 
AKTIVITÁSÁRA 

J. E. GandarilIa és 'Szegi József 
Kubai Talajtani Intézet Camaguey-i Osztálya 

MTA Talajtani és Agrokémiai Kutat6 Intézete, Budapest 

A szerzők tanulmányozták a szerves és mütrágyázás hatá
sát egy kubai talaj bio16giai aktivitására, a mikrobaszám, 
CO2 produkció és a cellulolitikus aktivitás alapján. A több
éves tartamkisérlet a kubai talajosztályozás szerint 
Fersialitico rojo pardusco ferromagnesial talajtipuson lett 
beállitva, amelyet korábban a mezőgazdasági termelésben nem 
hasznositottak. A talaj kémhatása gyengén savanyú, a felve
hető foszfor és kálitartalom rendkivül alacsony, a Ca:Mg 
arány kedvezőtlen. 

A kisérletek adatai szerint a biológiai aktivitás fennt
emlitett mutatói a szerves trágya alkalmazásának eredménye
képpen jelentősen növekedtek 25 tonna/ha d6zisig. Ilyen 
viszonyok között kaptuk a legmagasabb b~6giai aktivitás 
mutatókat, jólehet azok az évszakok függvényében is jelen
t :)sen változtak. A mútrágyázás ugyancsak növelte a biol6-
giai aktivitás fenti paramétereit a trágyázatlan kontroll
hoz viszonyitva, bár ez a növekedés nem volt olyan jelentős, 
mint a szerves ~ázás esetében. A kapott biológiai akti
vitás mutatóikat a talaj kémiai és fizikai sajátosságai a 
növény takaró , valamint az éghajlati körülmények kölcsönha
tásának füg{!;vényében értékel tük. 
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TÉRFOLYAMATI MINTÁZATOK ZÁRT HOMOKI GYEPBEH 

GERGELY ATTILA 

ELTE HövéByreBdszertaai és Öko16giai Tanszék 

Vizegálata1akat a bQgaci Óebor6káe buckaközi mélyedéee~ 
it jellemz6 zárt, viszoBylag tajgazdag szürkekákás homoki 
gyepéBek /PeetQcetwa vagiBatae holoechoeBetosQm/ aéhámy 
álloaáayábaa végeztük. 
Célkitüzésüak a Béaáayszor tiz Bégyzet.éteres fiziogn6-
aiailag Ao.ogéB álloaáayok ezerkezetéaek összehasoBlitá~ 
sa, illetve a HoloscAoenus raaaaQS cÖBostátQsának .eg
állapitása volt. 
A a1atát a tajok tértolyamatbaa vett preze.cia - absze.-
c1a adatai képezték. , 
A teldolgozás soráa kapott atatázatok /f16rák, species
-are f~ggvé.yek, haso.16ság1 mértékek, ISC-plexusok, 
szüate.etikQs és aatotenetikQs iBforaác16s függvéayek, 
az állományok bi.árie diezkrimiD .. cia-aa~lizise/ kije
lölték az egyes állományok mia1mum areáját, egy "fUBk
cioBálie ai.1aQm areát", tajkoalici6kat, karakteriszti
kus területeket, a fajok asszociativitási rangsorát, az 
állomáayok metrikQs táVOlságát. 
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DOLICHUS HALENSIS ICARABIDAEI SZEZONÁLIS AKTIVITÁSA ÉS 

POPULÁCIÓS KORSTRUKTURÁJA 

Gergely Gábor, Lövei Gábor 

MTA Növényvédelmi Kutatóintézet, Állattani Osztály, Funk

cionális Ökológiai Laboratórium, 1525 Budapest, Pf. 102. 

A Dolichus halensis reprodukciós aktivitását vizsgáltuk 

1978, 1982, 1983-ban Makó mellett, . kukoricásban, talajcsap

dázással gyűjtött állatok felboncolásával. Az egyedek korát 

a mandibula, ill. a fejen található szőrök kopottságának 

mértékéből, valamint a szárnyfedők keménységéből . állapítot

tuk meg. Szaporodási aktivitásukat a nőstények ováriumában 

található tojások számával jellemeztük. 

Az állatokat kora június,és késő szept ember közt talál

tuk aktívnak, az aktivitási csúcs szeptember közepén volt. 

A felboncolt 187 nőstény közül 20 két éves volt. Az egy 

éves állatokban korábban találtunk tojásokat Ijúnius 25-e 

előtti mint a két éves példányokban /szeptember 8-a utáni. 

A fő szaporodási időszak késő nyáron-kora ősszel volt. 

A két éves nőstények több petét raknak látlag=17,96 

SD=17,23 I mint az egy éves példánYOk I átlag=lo,65 

SD=12,77/. A Dolichus halensis szaporodási energiaráfor

dítása a futóbogárfajok között magasnak számít. 
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AZ ELT~R6 KLIMATiKUS Z6NÁKBAN ~L6 TENGERI ZOOPLANKTON 
T PLÁLKOZÁSI SEBESS~GE 

G.-T6th Lász16 
MTA Balatoni Limno16giai Kutatóint~zete, Tihany 

~s 
Drits, V. Alexander 

SZUTA 6ceanológiai Intézet, Moszkva 

A D~li Atlanti-6ceán k~t klimatikusan eltér5 terUletén, 
a D~li Shetland-szigetekn~l az Antarktikus feláramlásban és 
a tr6pusi Benguella-feláramlásban (Namibia, Angola) vizsgál
tuk 1985-1986-ban 10 tömeges Copepoda és 2 szaIpa tápl á l k o
zásának intenzitását. A sarkvidéki feláramlás vizhőmérsékle
te -0.5 ~s+1.50C, a tr6pusi térségé +14 és +16oC volt. 
Lézerspektrofluorimetriásan mértük a frissen gyüjtött álla
tok béltartalmaiban a növényi pigmentkoncentráci6t, kisérle
ti uton meghatároztuk a feln5tt egyedek és a fej15dési ala
kok bélkiürülésének idejét. A munka a "Kurcsatov Akadémikus" 
kutat6haj6 43. expedici6ján folyt. 

A táplálék a planktonikus rákoknál 45-70 perc alatt, a 
szaIpáknál 4.6-6.0 6ra alatt haladt át a béltraktuson. 

A táplálékhiány-effektus hatása a bélkiürülési sebesség 
meghatározása során jelentéktelen volt. A bélkiürUlés sebes
sége nem függött a béltartalmak kezdeti mennyiségét51, to
vábbá nem különbözött szignifikánsan a fejlődési alakok kö
zött sem egy fajon belül. Igy megállapitottuk, hogy a bélki
ürülési id5 meghatározásával becsülhet5 az állatok táplálko
zási aktivitása és a populációk anyagforgalmi szerepe. 

Megállapitottuk, hogy a sarkvidéki fajok táplálkozásin
tenzitása felülmulja a tr6pusi rokonaik táplálkozásának téli 
minimumát. 

A közel rokon tr6pusi és sarkvidéki fajok átlagos táp
lálkozási aktivitása közel azonos, függetlenül az eltér5 
klimatikus z6nákt6l. A magas szélességeken az alacsony, de 
álland6 h5mérséklet az állatok fizio16giai alkalmazkodását 
idézi elő, amely az adott klimatikus viszonyok között is 
biztosit ja az energiafelvétel szükséges mértékét. 
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NPK MÜTRAGYAzÁs ~S SZERVESANYhG BEVITEL HATÁSA A TALAJ RESPI
RÁCIÓS DINAMIKÁJÁRA ~S A MIKROFLÓRA MENNYIS~GI ÖSSZET~TEL~RE 

Gulyás ,Ferenc, Szegi József 
MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete, Budapest 

. . 
Laboratoriumi respirációs kisérletben részletesen vizs-

gáltuk a talajlégzés dinamikáját, a szerves anyagok lebontásá
ban résztvevő baktériumok sugárgombák és mikroszkópikus gom

bák számának alakulását, valamint a szerves anyag mineralizá
ció hatását a talaj szervetlen N-formáinak diria~ikájár~. 

SzántófHldi mUvelés alatt álló terUletr51 ~észlepedékes 
csernozjom és gyengén hu~uszos homok talaj ~Uvelt rdtegéből 
gyUjtöttUnk be mintákat. A respirációs kisérlet kezelései: 

1./ Talaj, 2./ Talaj+NPK, 3./ Talaj+l% cellulóz, 4.f Talaj+ 
cellulóz+NPK. 

Az NPK tépanyagot 75 ppm N, P205 és K20 hatóanyag t~rtalom
nak megfelelő mennyiségben alkalmaztuk. A talajminták széndi

oxid produkcióját, a baktériumok, sugárgombák és gombák szá
mát, valamint az NH 4-N és N0 3-N e~yUttes mennyiségét azonos 
időpontokban meghatároztuk. A talajba bekerülő szerves anyag 
mineralizációja során több minőségileg eltérő szakasz kUlön

böztethető meg. Az inkubáció első hetében jelenkező respirá

ciós maximu~ a baktériumok gyors elszaporod~sával jár egyUtt. 
Ezt követősn a eD 2 produkció és a baktériumszám gyorsan csök
ken. Ugyanakkor emelkedik viszont a sugárgombák és mikroszkó

pikus go~bák száma. 
A respiráciés dinamika alakulásával és a mikroflóra mennyi
ségi és minőségi változásával összhangban a talaj szervetlen 
N-~ormái is jelentésen változnak.Nitrogénben szegény szerves 

~nyag talajbavitele eset én a talaj eredeti N0 3 és NH~-N tar
talma és a pótlólagosan adott NH 4N0 3 mU trágya döntő része 
az inkubáció elsó lD~12 napjában i~mobilizálódik. Ezt k~ve
tO időszakban a szerves anyag transzformációt a talaj szer-

VES N formái mineralizációjának üteme szabja meg . 
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ALACSONY FÉMTARTALMÚ KOMMUNÁLIS SZENNYVIZISZAP HATÁSA A TALAJ
MIKROBIOLÓGIAI FOLYAMATOKRA, SAVANYU HOMOK TALAJON 

Gulyás Ferenc, Szili-Kovács Tibor 
MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete, Budapest 

Nagykanizsa körzetében, savanyu homok talajon beállitott 
üzemi szennyviziszap elhelyezési kisérlet területen, részle

tes vizsgálatokat végeztünk a különböző mélységü injektálás
sal talajba juttatott kommunális iszap talajmikrobiológiai 
folyamatokra gyakorolt hatásának megállapitására. 
A kisérleti parcellákról O-60 cm mélységig, 20 cm-enként 
vett talajmintákban vizsgáltuk az összmikróbaszám alakulását, 

a szervesanyagok mineralizációjának feltételeit a CO 2 produk
ció alapján és a nitrogén trnaszformációjának alapvető folya
matait: ammonifikáció, nitrifikáció, denitrifikáció. 

A 140 t/ha, 2,5 % szárazanyagot tartalmazó iszap hatásá
ra relative megnövekedett a baktériumok, a sugárgombák és 

gombák száma az iszap injektálás mélységében. Meszezéssel 
kombinált iszap kihelyezés esetén szignifikánsan csökkent a 
gombák száma. Az alacsony szervesanyag tartalmu iszap csak 
mérsékelten növelte a talaj CO 2 produkcióját. 
A szennyviziszap kihelyezés nem befolyásolta az ammonifikáló 

szervezetek számának alakulását. Ugyanakkor az iszapkezelé
ses variánsokban, a 20-40 cm-es talajrétegben, megnövekedett 
nitrifikáló baktériumok száma. 

Meszezés nélkül alkalmazott iszapkezelés esetén csökkent .a 
potenciális denitrifikációs aktivitás . 

I 
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MOCSÁRI BÉKA /RANA ARVALIS/ POPULÁCIÓ DEMOGRÁFIAI VIZSGÁ

LATA A TISZAALPÁRI ÉGERESBEN 

Gyovai Fereno 
Kiss Fereno Erdészeti Szakközépiskola, Szeged 

Vizsgálataimat a tiszaalpári égeresben /Fraxino pannoni
cae-Alnetum/ egy kijelölt 2000 m2_es mintateriileten végez
tem, 1984-1987 között. A jelölés-visszafogás módszert al
kalmaztam a havonkénti adatgyújtések során. 

A mocsári béka /Rana arvalis/ denzitás- és biomassza ér
tékei az utóbbi években jelentősek /1987-ben 10.000 egyed 
hektáronként, mely 27 kg biomasszát képviselI, szinte a tró
pusi esőerdók produktivitásával vethető össze. A migráoió 
jelentős szerepet tölt be ennél a szárazföldi életformájú 
fajnál: az adultak tavasszal a párzó- és peterakó helyek fe
lé vándorolnak, az átalakult fiatalok pedig a vizeket el
hagyva tömegesen népesítik be az erdőt. Az egyedek tér-min
tázata random-kumulálódó, gyengén kötődnek a fák tövét öve
ző komplex vegetáci6hoz. Koegzisztens populáci6kkal /Bufo 
bufo, Hyla arborea/ szemben interspecifikus kompetíció nem 
mutathat6 ki, az időbeli, ill. térbeli niohe-szegregáci6 
feltehetően maximális. Akorcsoportokon belUli testméretbeli 
szegregáció, és a változatos táplálékösszetétel azonban va
lószínűleg jelentősen hozzájárul - a resource-ok "hézagmen
tes" felosztása révén - az intraspecifikus kompetíci6 mini
malizálásához. A kor-struktúra alapján a R. arvalis popu
láció a III. számú mortalitási tipusba sorolhat6. Fő morta
litási tényező a predáoi6, mely elsősorban a kis testű 
juvenilisekre hat. 
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CICADINEA POPULÁCIÓK OISZPERGÁLTSÁGÁT BEFOLYÁSOLÓ TtNYEZOK 

HOMOKPUSZTAI GYEPEN 

Györffy György 
JATE Állattani Tanszék, Szeged 

Kincsek Irén 
JGYTF Biológiai Tanszék, Szeged 

A KNP bugacpusztai területén egy legeléstől elzárt hetero
morf gyep 60 pontján vettünk 1985-ben áprUistól novemberig 
folyamatosan rovarmintákat . Mindegyik mintavételi hely körze
tében növénycönológiai fel vételek is készültek 25, 50 és 100 
cm-es sugarú körökben. 

A növényzet a mintahelyeket igen érzékenyen különíti el, 
a fajok egymással laza csoportokat alkotnak mind akorrelációs 
matrix, mind a eiuster analízis alapján. Csak a kedvezőbb mik
roklímájú szélbarázdákra jellemző szorosabban összetartozó 
közösség. A 23 legfontosabb növényfajból 14 előfordulását 

szignifikánsan befolyásolja a térszintmagasság , Ul. valamely 
ezzel összefüggő tényező, 6 fajnál negativ, B fajnál pozitív 
irányban. 

A kabócák közösségi paramétereit (fajszám, diverzitás, 
összegyedszám) térszintmagasság és az élőhely lejtőszöge nem, 
vagy alig befolyásolja, míg a növényborítás hatása jelentős. A 
növénycönológiai felvételek területnagyságának befolyása az 
egyes kabócapopulációkra a borítás i értékek esetében mutatja 
a legnagyobb különbségeket. 

A 20 legfontosabb Cicadinea populációt vizsgálva a fajcso
portok elkülönülése határozottabb, mint a növényeknél. Minde
gyik populáció diszpergáltsága csomós eloszlást jelez, amelynek 
mértéke igen eltérő. Az eloszlást befolyásol6 tényezők a térszint
magasság, növényborítás és a potenciális tápnövény jelenléte. 
Ezek jelentősége, kombinációja alapján is jellemezhetők a populá
ciók. Emellett a diszpergáltság szezonálisan is változik, amit 
egy univoltin és egy bivoltin faj esetében mutatunk be. 
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HOMOKPUSZTAI tLETKÖZÖSStG ELEMEINEK SZEKUNDER SZUKCESSZIÖJA 
LEGELTETtS FELHAGVÁSA UTÁN 

Györffy György, +Körmöczi László, Gallé László, Kerekes János 
Hornung Erzsébet, Szőnyi Gabriella 

JATE Állattani Tanszék, +JATE Növénytani Tanszék, 
Szeged 

Bugacon, homokpusztai életközösség legeltetés megszüntetésé

vel kiváltott szekunder szukcessziós változásainak 10 éves vizs
gálata során kimutatható, hogy e folyamat faj- és egyedsűrűsé
gi, diverzi tási, valamint stabili tási változásai el térnek mind 
az egyes közösségek, mind pedig a különböző feltételeket nyűj tó 

térszíntek között. 
A háromféle megfigyelt diverzitási trend (növekedés, csökke

nés, tranzicionális peak) közül a magasabb térsz int extrémebb 

éHlhelyein átmeneti diverzi tási maximum és csökkenés jellemző 

a legtöbb közösségre, míg akiegyenlítettebb mikroklímájű mélye
désekben a diverzitás általában nőtt. A vizsgálati idOszakban 
fellépO többéves száraz periódus intenzíven módosította a szuk
cesszió menetét és megnövelte a fajkicserélődési rátákat. 

A magasabb térszinten a közösségszerkezeti változásokra a 

reziliencia jellemző. A legtöbb közösség számára kedvezőbb 

adottságű bucka közökben az erősen coarse-grained közösségek az 
egymást követő állapotokban csak kis fluktuációt mutattak, vál
tozásaik direkcionáltabbak. A fine-grained viselkedésű közössé
gek stabilitása és szündinamikai változásainak mintázata vi
szont nagymértékben a foltnagyság függvénye. 
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BAL!TON-VIDÉXI : ARCHABO:OO~ANIKAI LELE~EK TANATOCÖNOLÓGIAI 1RTf.KEL1sE 

Gyulai Ferene 

Balatoni Muzeum 

Szabó IstváJl 

ATE Növénytani Tanszék 

Kesztbely 

A fonyód-bélatelepi 1964-es ásatások alkalmával megszenesedett 

növényleletek kerUltek elő: gyümölcs, szőlő, gabona és egyebek kö

zött hydato- és helophytonok maradványai. A lelőhely a - Balaton 

egykori legnagyobb kiterjedésü öbléből turzas általleválasztott -

Nagyberek szélén található telep, melyet évszázadokon keresztül hasz

nálbattak: régészet~ anyaga X-XIII. sz-i, archaeobotanikai leletanya

ga, radiokarbon vizsgálat alapján, azonban VII. sz-i. 

A cölöpépitményes telep három tUzelőhelyének körzetében több ga

bonafaj nagy mennyiségU, szenesedett szemtermése került elő. Magas 

gyomfertőzöttsége /pl. Agrostemma gitbago,Avena fatua, Secale sil_ ' 

vestre, Papaver rboeas, Raphanus raphanistrum, Stachys cfr. annua/ 

szegetális gyomtársulásokra utal. 

A korabeli vizi-, lápi-és mocsári környezetet jelzik az ásatási 

szelvények tózegéból előkerUlt turfikálódott növényi maradványok -

pl. Trapa natans /Nymphaeion, Hydrocbar1tion,Potamion/,Pbragmites 

austra11s /indiff.,Phragmitetea/,Eupborb1a palustris /indiff •• 

Phragmition, Deschampsion/,Iris pseudacorus /Phragitetea, Salicetea, 

Alno-Pad1on/, Scorsonera bumilis /Caricion davallianae, MOlinion/, 

Carex sp. /Magnocaricion/, Bidens cernuus /Bidentetea,-Phragmitition/, 

Stellar1a holostea, Lotus corniculatus, /Molino-Arrhenatherea/, 

Polygonum amphyb1ua, P. mite, P. lapathifo11um, P. aviculare /fere 

indiff./, Aristelochia clematitis /fere indiff"spec.Calysteg1on/, 

Sambucus ebulus /Arction,Epilobetea/,Arctium tomentosum /Arction,

Bidentetea/ • 
Az alacsony- és magasártéri. valamint a környező dombvidéki er

dőkre utalnak a következő termés maradványok: Cerasus mahaleb /Quer

cetea/, Corylus avellana / Querco-Fagea/. Malus sylvestr1s /subsp. 

dasyphylla Carpinion, Alno-Padion/. Padus avium /Alno-padion/, Rham

nus catharticus /Querce-Fagea/ ••• 

Az 1987. évi reambulálás során a régészeti anyagból megismert v1-

~i- és mocsári fajok egy részét erősen degradálódott nádasban és 

mocsárréten találtuk meg. 

-64-



-

REGENERÁCIÓS KISÉRLETEK A KELEMÉRI MOHOSTAVAKON 

Gyulai Iván 

Herman Ott6 Muzeum, Miskolc 

Muzeumunk 1982 6ta folytat kutatásokat a lápok termé
szetvédelmi érdekü megőrzésével kapcsolatban. Ezt megelőző
en elkészült a lápok cönológiai feltérképezése /Czenthe, 
1982/, amely összehasonlitva a Z61yomi által 1920-)0 között 
végzett felmérésekkel, láthat6vá tette aszukcesszi6s folya
matok kedvezőtlen irányát. E változások okát az ,1922-es 
lecsapolási kisérletben kell keresni. A kedvezőtlen válto
zások a lagg-zóna feltöltődésében, az eredeti vegetáci6 
degradációJában, a fény-árnyék viszonyok megváltozásában, 
s főként a nád térh6ditásában nyilvánult meg. Ezzel egy
időben drasztikusan csökkent a lápok vizszintje is. 

Kisérleteink a lápok helyreállitásához szükséges makro
szinti.i beavatkozásokat kivánják megalapozni. A kisérleti 
parcellák ;részben a spontán, részben a különböző beavatko
zásokra bekövetkező változásokat vizsgálják. A fő kutatási 
irányok a nád egyedszám-süri.iségének változását, a fény
árnyékviszonyok optimális arányának beál li táS1H, a mikro
klima összefüggéseinek feltárását, a vizkémiai viszonyokat, 
a vizháztartást és a lápok faunáját kivánják feltámi. 

Az eddigi eredmények ieazolják azon feltevéseket, 
melyek szerint a nád terjeszkedésének szerepe van a viz
háztartás megváltozásában, s hogy anád terjedése az évi 
kétszeri zöldállapotu vágásával megakadályozható. 
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Mintavételi eljárások számit6gépes tesztelése va16s növény- . 
zeti adatokon 

HARN ISTVÁN 
ELTE TTK Növényrendszertani és Ökol6gia 

Tanszék Modellez6 Akadémiai Kutat6csoport 

1986 nyarán növényzeti térképet kész1tettUnk egy 6x6 m-es 
terUletr6l bugaci homoki gyepr6l, Festucetum vaginatae da
nubiale állományban. A felvételezés egyik célja egy számi
t6gépes adatbázis megteremtése volt mintavételi és cönoló
giai eljárások kipr6bálására. Ehhez feljegyzésre kerUlt a 
terUlet minden 5x5 cm-es négyzetének fl6rája, valamint a 
Viola kita1beliana és a Colchicum arenaria fajok előfordu
lási koordinátái centiméteres pontossággal. Ut6bbi faj nál 
minden előfordult egyed besoroltatott a négy elkülönithet6 
korcsoport valamelyikébe. 

A lehetséges /tehát elvégzendő/ m6dszerek közül elsőként 
a pattern analizis egy m6dositott változatát pr6báltam ki 
a Viola kitaibeliana adatain. Ennek eredménye azt mutatja, 
hogy a faj jóllehet egyéves növény, a 4 m2_es területnél 
aggregáci6t mutat. Mintázatát tekintve hasonl6an viselkedik 
a Colchicum arenaria is. Ennél a fajnál lehetőség lesz a 
korcsoportok külön-külön történő elemzésére. 
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A makrovegetáci6 betelepülése és a szekunder 

szukcesszi6 jelentősége a Kiskörei-tároz6nál 

Hamar J6zsef 

Kötivizig, Szolnok 

1973-t61 három ütemben emelték a tároz6 vizszintjét. 

A kezdeti időszak kisebb vizmélységü, igen Táltozatos 

fiziogn6niáju terUleteire az lnTázi6szerU betelepülés 

volt a jellemző . 198o-t61, a tart6s vegetáci6 peri6dus

beli vizszint beállitását6l (átl. vizmélység 1,3 ml 
kezdődően, nagy nyiltvizes medencék alakultak ki ~ Ezek

ben a növényzet megjelenése egyrészt pontszerü, másrészt 

a parti és a partközeli régi6kban szinte egyszerre jelen

tek meg az állományok kezdeményei. Az állományok fejlő

dése közben több jelenséget lehetett tanulmányozni : 

sarj telep képződés, diverzitás növekedése, kompetitiv 

kizárodás, r/K szelekció. 

Az abi6tikus faktorok hatása a pionir stádium kezdetén 

jelentős, később a biótikus tényezők dominálnak, mint a 

szervesanyag dusulás, a kompeticiós nyomás és a mintázat 

fenntartásra való irányulás. r-Undez az ,alapvető abiótikus 

stressz hatások mellett: a téli szárazra kerülés, az 

üledék felhalmozódás, az áradások és a viz szint moz gatás. 

A természet igyekszik az uj helyzetnek megfelelő rend

jét felgyorsult ütemben visszaállitani. I gya feltöltő

dés és a növényesedés számos gyakorlati problémát okoz, 

emellett több jelenség okára nem találunk megfelelő ma

eyarázatot. 
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A PÁcÁl ÉS A POGOLY MBGVALfOZO~ TAPLAL~VALASZTASA 
IBTIRZIVIR MtlVBLT MEZŐGAZDASAGI T&RÜLiTBKiN, 

Havasi András és Erich Klansek 

~TB Gödöllő, Állattani és Porshungsinstitut tür Wildtier-
Ökológiai Tanszék kunde der Veterinarmed. Univ. Wien 

A mezőgazdasági mUvelés intenzitásának növekedése az utóbbi 
30 évben közismert. Bnnek az élővilágra gyakorolt hatásai a csök
kenő taj számban, illetve a tajok togyatkoz6 egyedszámában tapasz
talható közvetlenUl. A folyamatot kiváltó okok között szerepelnek 
a mezőgazdaságban nálunk általánosan elterjedt monokulturás müve-
lésU nsgyméretU táblák/lOO-SOO hal. , 
A legtöbb faj egyedszámának csökkenése azonban ott is megmutatkozik, 
ahol a hazaihoz egyáltalán nem hasonlitó a vetésszerkezet. igy 
Ausztriában a KisalföldUnkhöz csatlakozó terUleteken is. 

A fácán, illetve a fogoly esetében bromotol6giai vizGSálatokkal 
jutottunk olyan adatokhoz. melyeket összehasonlithattunk korábbi 
/25, illetve 50 évvel ezelőtti/ hasonl6 vizsgálatok eredményeivel. 

Általános jelenség a korábbi vizsgálatokhoz képest,hogy az álla
ti eredet ü táplálék mennyiségét tekintve, még a rovarvilág számára 
kedvezőnek tartott tavaszi és nyári aspektusban is, olyan kis 
mértékU, hogy egyes esetekben csupán nyomokban fadezhető fel. 
Csibék esetében a korábbi vizsgálatok tulnyom6an állati eredet ü 
táplálékfogyasztást állapitottak meg. Ez a mostani vizsgálatok 
alapján csak akkor éri el, illetve haladja meg a 10%-os arányt, 
ha a csibék első néhány hetes kora alatt az adott környezetben va
lamely rovarfaj gradációja is fellép. 
Pelnőtt tácánoknál az állati eredetü táplálékhányad csak május-j uni
us ban nsgyobb 5%-nál, az év többi időszakában ugyszólván elhanya
golható. A növényi táplalékban a generativ növényi részek /tulnyomó -
részt magvak. kisebb arányban virág, ill. virágbimbó/ dominálnak, 
csupán a tavasz elején, március és április tolyamán fogyasztanak 
valamivel több vegetativ növényi részt /leveleket, hajtásokat/. 

A fácánok táplálkozásában a környezeti tényezők változásának 
hatására a fitofág jelleg vált ugysz61ván minden 'korcsoportban 

és az év folyamán minden aspektus ban dominá16vá. A táplálékössze
tétel ilyen arányu megváltozása minden bizonnyal megmutatkozik a 
nagyarányu egyedszámcsökkenésben wég akkor is, ha a növekedési se
besség- mint egy & fiziológiás Jellemzők közUl - ilyen táplálkozás 

mellett is a fajra jellemző maradt. 
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ÖKOLÓGIAI KUTATÁSOK A BALATON EUTROFIZÁLÓDÁSA ELLENI VÉDEKE
ZÉSBEN 

Herodek Sándor, Vörös Lajos, Istvánovics Vera, Zlinszky 
János, Szász Erzsébet és Kutas Tibor+ 

M~A Balatoni Limnológiai Kutatóintézete, Tihany 
+MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete, 
Budapest . 

A fitoplankton elsődleges termelésének, tömegének és e
gyedszámának növekedése alapján már a hetvenes évek elején 
felhívtuk a figyelmet a tó rohamos eutrofizálódására. 1982 
nyarán az egész tóra kiterjedt a kékalgás vízvirágzás. 

Jelzett vegyületekkel vizsgáltuk a fitoplankton tápanyag
felvételének kinetikáját. A tóban műanyag hengerekkel "kis
tavakat" kerítettünk el, és ezeket különböző tápsókkal ter
heltük. Az eredmények szerint a Balatonban a foszforellá
tottság mértéke szabja meg a fitoplankton szaporodását. 

Algatesztekkel vizsgáltuk a befolyó vizekben a biológiai
lag hozzáférhető foszfor mennyiségét. Az izotóp hígulás i 
módszerrel meghatároz tuk az üledékben felhalmozódott foszfor 
mozgósítható állapotban lévő hányadát. 

Dinamikus modelleket készítettünk annak jelzésére, hogyan 
változhat a tóban az algák mennyisége a külső t~rhelés csök
kentésének a hatására. 

A Balaton vízminőség-romlásának megállítására készült 
tervek felhasználták a kutatások eredményeit. Eddig a külső, 
biológiailag hozzáférhető foszforterhelést kb. 30 r~kal si
került csökkenteni, ami megállította a további eutrofizáló
dást. Nagy beruházásokra van még szükség a hatvanas évek 
vízminőségének visszaállításához. 
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MIKORRHIZA És VÉKOBYGYÖKÉR VIZSGÁLATOK BETEG ÉS EGÉSZSÉGES 
QUERCUS. PETRAEA JÁKOB 

Holes Lász16 
KLT! Öko16giai Tanszék, Debrecen 

Az 1987-es vizsgálati évben a Sikf6kut Projecten, vala
mint az Északi Középhegység ·egyéb területein vett mikorrhiza 
minták feldolgozása alapján a következő megállapitások tehe. 
t6k: szoros korreláci6 áll fenn a vizsgált Quercus petraea 
fák vékonygyökér jellemzői, mikorrhiza-kapcsolatai, valamint 
a fák egészségi állapota között. Az 'egészséges fák 5 cm-es 
gyökérszegmentjeire vonatkoztatott aktiv mikorrhizaszám, az 
inaktiv mikOl1rhizás gyöké·rvégek átlagos száma, valamint a 
mikorrhiza összmennyisége szignif~kánsan meghaladta az emli
tett paramétereknek a beteg fák gyökérzetén mérhető 6rtékeit. 
Különösen az aktiv mikorrtizás gyökérvégek arányai között ta
pasztal tunk nagy különbséget. Beteg és egészséges fák k'özött 
minimális a különbség az 5 cm-es gyökérszegmentre vonatkozta
tott összes gyökérvégzódések számát illetően. 

Megállapitottuk, hogy az ipari centrumokhoz közeli terü
leteken a mikorrhiza-kapcsolatok, nagy valószinüséggel a lég
szennyező anyagok talajon keresztüli hatására, sulyosan deg
radálódtak.Emisszióforrások körzetében az aktiv és összes mi
korrhizaszámok minimálisak a beteg fák gyökérzetén és igen a
lacsonyak az egészséges fák gyökerein is. Az ipari centrumok
t61 távolodva a mikorrhiza-kapcsolatok efficienciája egyre 
magasabb a vizsgált állományokban, maximális értékét 9 lég
szennyező forrásoktól legtávolabbra fekvó kontrollterületeken 
éri el. 

-70-



A TARVÁGÁS HATÁSA A TALAJ MIKROBIÁLIS AKTIVITÁSÁRA 

'Holes László 
KLTE Ökológiai Tanszék, Debrecén 

A Rejtek Project kutatások keretében mészk6 alapkőzetU, 
rendzina talaju szubmontán bUkkBs /Melitti-Pagetum/ tarvágá
sának talajtani, talajmikrobiológial kBvetkezményeit vizs
gáltuk, 3 éven keresztUl. 

A tarvágás /véghasználat/ jelentős mértékben megváltoz
tatja a talajréteg vastagságát, a lágyszáru és cserje nBvény
zet min6ségi és mennyiségi reprezentáltságát. /Jakucs,l984/ 
Megállapitottuk, hogy a tarravágott terUleten szignifikánsan 
emelkedik a talajhőmérséklet, pH, szerves C-tartalom. A ta
lajnedvesség-tartalom és talajh6mérséklet széls6ségesebb ér
tékek között ingadozik. A kBrnyezeti tényezők megváltozá,lJá
nak eredményeként az irtásterUleten emelkedik a sugárgomba
szám, baktériumszám, a dehidrogenáz-aktivitás és a CO2 pro
dukció, szignifikánsan magasabb a talaj cellulózbontó akti
vitása. Változások történnek a talaj tápelem forgalmában is. 

Eredményeink alapján azt a következtetést vonhattuk le, 
hogy a tarravágott terUlet talajában nóa mikrobiális akti
vitás, fok0zódik a mioeralizá~ió sebessége, ez a nagyfoku 
erózió miatt a tápanyagtóke gyorsabb kimerUléséhez vezethet, 
mely a szélsóségesebbé váló abiotikus tényez6kkel egyUtt a
kadályozhatja a beerdósUlés folyamatát. 
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------- ---- -- --- ----'--- ------------,---------._-

LÉ.rBSITIlÉNYBK KÖRNYEZETI HATÁSAINAK FELTÉrELRENDSZEREI, HÉHÁNY 
BAZAI NAGY K6ZETIOZGATÁSSAL JÁR6 NAGYLÉrESITMÉNY HATÁSBLEMZÉSE 

Dr. Horánszky A. és Dr. Reményl K.A. 

ELTE NHvényrendszertani és Ökol6giai Tanszék, Budapest 

A természet él6helyek halmaza, ezek az álland6 kUzdelemben termé
szetes viszonyok k8zHtt kváziegyensulyban vannak. Ez f8ldtani lépték
ben áll fenn, és kontinuusan változik. 

Az anthröpogén hatás megv~ltoztatja az egyensulyviszonyokat. Vagy 
megváltozott tér/idő feltételrendszerben val6sulnak meg a természe: 
tes állapotok 19yorsitva vagy lassitva/, lineáris vagy ' a reális meg
nyilvánulásban. Vagy anaturális állapotok jönnek létre. Ut6bbi eset
ben korábban ismeretlen feltételrendszerek alakulnak ki, amelyeket 
egyedileg kell elemezni, értkelni. Azért az ilyenek vizsgálatára 
általános m6dszerek még nem alakul/hat/tak ki. Egy lehetséges köze
litésként példaszerUnek itéljUk megállapitásainkat a nagy kőzetmoz
gatással járó bányászati kUl- és mélyszini Uzemlétesitések, és tar
t6snak tervezett mély- és vizépitési tevékenységek hatáselemzésével 
kapcsolatban. 

Minden esetben elsődleges - egyezően az UNEP gyakorlatával és ki
vánalmával - a kiindulási, vagyis a létesitést megelőző állapot ki_ 
meritő pontosságu megállapitása. Ez komplex környezeti adatbázis 
rendelkezésre állása esetén multifaktorális, ilyenek hiányában a 
hazai információmeritési bázis szférikus tagol6dásának megfelelően 
övekre bontva vehető figyelembe. A szférikus elemzés alapján olyan 
tényezőcsoportok keresendők, amelyek eredőjeként jellemezhetők és 
értelmezhetők az ujjonnan kialakult él6helyek. A bázisnak tekintett 
állapot jelentéshez lehet és kell viszonyitani az emberi beavatkozás 
következményeit tér/idŐ bontásban: az előkészités, a létesités, a 
beUzemelés, az Uzemszerli mUködtetés, az Uzemi javitások, különféle 
haváriák, természeti és anthropogén katasztr6fák, végUl a leszerelés 
és a rekultiválás j6l elkülönithető szakaszaiban. Ez a prognosztika 
a modellezés és szimuláci6 m6dszereivel és eszközeivel történhet. 

Kiemelendő, hogy a természet regenerációs ereje gyakran meglepe
tésszerli feltételeket alakit ki. A földi élőhelyek folyamatos ujra
felosztásakor a fajok szerepvállalása folytán a hagyományos ismere
tekkel szemben váratlan, igy nem predikálhat6 új helyzetekkel kell 
számolni. E jelenség törvényszerUségének ismeretében válik feltét
lenUl szUkségessé a felvett alapállapothoz képest a további állapot
felvétel sorozatos elvégzése, a környezetváltozás trendjének folyama
tos nyomonkövetése. Általános tapasztalat, legalábbis emberi lépték
ben, hogy a társadalmi nagylétesitmények esökkentik a fajdiverzitást, 
másfelől az eltUnők helyett régiek uj szerepben tUnnek fel, sőt az 
élőhelyváltozásokhoz alkalmazkodott uj változatok, fajok kialakulá
sának vagyunk, lehetUnk tanui. Ebben a helyzetben különleges fon
tosságot nyer a taxonok azonositásának - a taxonomiának - feladata, 
amelyre a régi leir6 módszerek - már csak jellegUkből és célkitUzé
sUkből kövétkezően is - nem, vagy csak részben és egyre kevésbé 
alkalmasak. 
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A VISEGRÁDI-HEGYSÉG NÖVÉNYTÁRSULÁSAINAK ÖSSZEHASONLITÁSA 
A ZÓLYOMI-FÉLE W ÉS R MUTATÓK ALAPJÁN 

Dr. Horánszky András 

ELTE, TTK, Növényrendszertani és Ökológiai 
Tanszék Budapest 

Az erdei társulásoknak a W-R értékek szerinti eloszlását 

mutatja be az ábra. A nagyobb területi jelentőségű /zónális/ 

cönózisokat tipusaikra részletezve. 

A gyepes társulások összehasonlitását az Agrostis tenuis, 

és a Nardus jellemezte hegyi rétekre a 30 évvel korábbi és 

a jelenlegi állapot egybevetésével szemlélteti a módszer. 

A bemutatásra kerülő ábrák magyarázatát e helyen mellőz

hetőnek érzem, az ábrák és részábrák számát a rendelkezésre 

álló hely és lehetőség szerint rugalmasan változtatni le

het. Minimálisan 2 bemutató ábra szükséges /erdők, rétek/ 

a tipusok bontásának megfelelően további 2-4. Mindez az 

értékelő szöveggel együtt szórólapszerüenmellékelhetőaz 

érdeklódők részére. 
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MAKRODEKOMPONÁL6 IZELTLÁBÚ POPULÁCIÓK TÉR-IDŐ MINTÁZATÁNAK 

JELLEMZŐI HETEROMORF HOMOKPUSZTAI GYEPEN 

Hornung Erzsébet 

JATE Állattani Tanszék, Szeged 

A bugaci homokpusztai gyep Isopoda és Diplopoda populá

cióinak vizsgálata lehetővé tette, hogy megállapitsuk azok 

heteromorf élóhelyen való viselkedését, azzal szembeni ér

zékenységUket. 

A két populáció "egyUtt"-elemzését nemcsak az életközös

ségben betöltött azonos funkciójuk /dekompozíció/, de a ská

laérzékenységUk hasonlósága is indokolja. 

A populációk diszpergáltságának többévi szezonális vál

tozásait és populációd1namikájukat elemezve bebizonyosodott, 

hogy élóhelyUk eltérő fizikai és növényzeti adottságait j6l 

indikálják. A környezet heteromorfiájára erős aggregáci6val 

reagálnak. Az évek közötti változások irányát elsősorban a 

terület szárazodási trendje határozza meg, ez feltehetően 

elfedi a legeltetés felhagyása indukálta szUndinam1kai vál

tozásokat. 

A többéves adatsorokb6l kitUnik, hogy az Isopodák lénye-. 
gesen érzékenyebbek a szárazodással szemben, míg a Diplopo-

dák nagyobb toleranciájukkal, életyitel-stratégiájukkal azt 

kivédeni képesek. 
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KULÖNBÖZÖ KÖZÖSStGEK HETEROMORFIA tRZtKENYStGE HOMOKPUSZTAI 
GYEPEN 

Hornung Erzsébet, Gallé László, Györffy György, Kerekes János 
+Körmöczi László, Szőnyi Gabriella, Karsai István 

JATE Állattani Tanszék. +JATE Növénytani Tanszék. 
Szeged 

Heteromorf homokpusztai gyepen növényi és II csoportot 
felölelő állatközösségek diszpergáltságának, migrációjának, 
valamint a kUlönböző folttipJsokat reprezentáló felvételi 
pontok hasonlóságának többváltozós analíziséből 

megállapítható, hogy az azonos térstruktúrát az eltérő 

közösségek más-más heterogenitásúnak minősítik. 
A buckahátakkal és szélbarázdákkal struktúráIt felszínt 

leginkább homogénnek minősítik ("fine-grained") az Orthoptera, 
Caraboidea és Aranei közösségek, átmeneti viselkedésűek a 
Sphecoidea, Formicoidea és Lacertilia közösségek, míg az 
Isopoda, Diplopoda, Collembola, Heteroptera és Cicadinea 
kifejezetten, a növényzet pedig széls6ségesen "coarse-grained" 

viselkedésű. 

A folttipus megkUlönböztetésének skálafinomságára, 
valamint a közösségek minimális térigényére vonatkozó 
megállapítások támpontként szolgálhatnak rezervátumok 
kialakításához és kezeléséhez. 

A foltok szerinti szegregáció befolyásolja a közösségek 
stabilitását, hatása azonban a foltnagyságtól és a vizsgált 

koalícióktól fUgg. 
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SfA BILITÁS • DIlUlIIKA. LEROIllLAS A PILISI BIOSZFÉRA REZBRVATUM 

VEGBTACIÓJÁBAH 1954-1984. 

Borvátb Ferenc - Boránszky András· - Borhidi Attila 

MTA Öko16giai és Botanikai Kutat6 Intézet, Vácrátót 

ELTB Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék, Budapest 
/ 

- Megváltozott-e, ill. hogyan változott meg egy civilizáci6s 

hatásoknak feltételezetten kevésbé kitett terület növényzete? 

- Mekkorák ezek a változások? 

- Milyen természetü folyamatok állnak e változások hátterében, 

milyen tendenciák általánosithatók? 

A Pilisi Bioszféra Rezervátum mitegy 25 km2_nYi területének 

vegetációját --- az 1954-ben készült első vegetációtérképpel össz'e

vetve --- ujra térképeztük 1984-ben. A munkát fekete-fehér légifel

vétel-sorozatok és 1986 őszén készült infra-szines légifelvételek 

segitették illetve egészitették ki. A vegetációtérképek összehason

llt6 elemzése alapján: 

Megállap1thetók e vegetáCiÓS egységek átalakulasi valószinüségei, 

stabilitásuk és átalakulási dinawikáik mértéke. 

A természetes szukcesszió folyamatával l8.tszólag megegyező vál to

zások tapasztalhatók a lelica uniflora és Carex pilosa tipusu gyer

tyános-tö1gyeseknek és bükkös öknek Asperu1a odorata ill. nudum tipu

su erdőkk é való átalakulása esetében, azonban ezek az Asperu1a-nudum 

t1pusu erdők "kopár" aljnövényzetük és sekély talaj uk miatt nem tipi

kusak, illetve leromlott állapotuaknak tekintendők. 

A természetes szukcesszió folyamatával ellentétes változást jelez 

a Carex pilosa tipusu gyerty ános-tö1gye,s átalakulása Me1ica-uniflora 

tipusuvá. Figyelemre méltó jelenség a Carex pi10sa populációk erős 

v1sszaszorulása a Me11ca uniflora javára, ami a környezet savasodá

sát és a termőhely vizgazdálkodásának romlását mutatja. 

Stabil társulásoknak mutatkoztak a szélsőséges ökológiai viszo

nyokközött élő sziklaerdők , szurdokerdők ' és a kilugozott talaju 

savanyu erdők. 
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TERRESZTRISZ NÖVÉIHI VIRIJS PATOGENITÁSÁNAK MEGÁLLA
PITÁSA VIZI MAKROFITONRA 

Horváth Józsefl - Kárpáti István2 - Beczner László3 

1,2 Agrártudományi Egyetem, Keszthely és 3 MTA Növényvé
delmi Kutat6tntézete, Budapest 

1986-87 években vizsgáltuk a balatoni hinárállományok 
jellemző makrofitonjait /16 fajI annak megállapitására, 
hogy találhat6k-e közöttük virusfertőzött egyedek. Ez a 
kutatási irányzat világviszonylatban is uj. 

A Keszthelyi-öbölbe tórko16 Malom-árok /Vonyarcvashegy, 
községhatár/ bevezető szakaszának 1,8 m vi'zmélység(1 
Myriophyllo-Potametum állományáb6l vett Myriophyllum vert i
cillatum növénymintákat biol6giai tesztnövényekkel, virus
vektor-átvitelekkel /Myzus persicae/ és nukleinsav extrak
ciós módszerrel Vizsgáltuk. 

A kisérletek során megállapitottuk a Myriophyllum verti
cillatum növények uborka mozaikvirus /cucumber mosaic vi
rus/ fertőzöttségét. A bio16giai tesztnövényeken /Chenopo
dium amaranticolor, C. quinoa, Nicotina megalesiphon, 
N. tabacum ev. Xanthi-nc, etc./ mutatkozó tünetek, vala
mint a különböző cucumber mosaic virus izolátumokkal /tör
zsekkel/ összehasonlitó nukleLnsav extrakciós vizsgálatok 
egyértelmüen igazolták, hogya Myriophyllum verticillatum 
vizi makrafitonban előforduló virus a cucumovirus csoport
ba tartozó cucumber mosaic virus. 

lsmereteink szerint jelen első egzakt irodalmi adat a 
vizi makrofitonok virusfertőzöttségéről sZQkségessé teszi 
a kutatások folytatását és a virusökológia eddig ismeret
len láncszemeinek Govábbi felderitését. 
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A selyemkóró IAsclepias syriaca L.I szaporodásának 
ökológiája 

Hunyadi Károly - Varga László 

ATE Növényvédelmi Intézet, Keszthely - Tolna megyei Növény
védelmi és Agrokémiai Állomás 

FelmérésUnk szerint az országban mintegy 33.000 ha-on talál
ható a gyomnövény. Bács-Kiskun 177%1 és Tolna 118%/ megy ék
ben található az összes fertőzött terület 95%-a. Magas szin
tü regenerálódó képességü gyökérrendszere, sajátos szaporo
dásbiológiája és életmódja, a kulturnövényekkel szembeni 
erőteljes kompetitiv képessége és irtásának nehézségei miatt 
a hazánkban jelenleg felszaporodóban levő gyomfajok közül 
az egyik legveszélyesebb. A gyomnövény évelő, szaporitógyö
kérrel rendelkezik. A magvak 3 évig életképesek maradhatnak 
a talajban. A magvak primér dormanciija november közepére 
megszünik. A magvak 15-34 Oc altern~ló hőmérsékleten csiráz
nak. Szántóföldön a csiri zás április közepén indul meg. A 
magról kelő egyedek 3 hét után már évelő tulajdonsággal ren
delkeznek. A megtelepedés évében általában nem virágzik. A 
szaporitógyökerekről történő hajtásképzés üteme a következő: 
a hajtúsok 56%-a április 28- május 8, 3l%-a május 9-18, 12% 
május 19-28, és mindössze 1% junius 5-ig hajtott ki. Évente 
vegetativ uton sugárirányban 3m-ig terjeszkedhet. A megtele
pedés második évétől virágzik és ó.tlagosan termésenként 220 
magot képez. 
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AZ IRTÓSZEREK HATÁSA A VÁNDORPATKÁNY /RATTUS BORVBGICUS 

BERK~, 1769/ POPULÁCIÓJÁNAK ABUBDABCIA - VISZONYAIRA ÉS DIlUllIKÁJÁRA 
ÁLLATTARTÓTELEPEKEN 

Hussein Ali Jabir 

DATE Állattani Tanszék, Debrecen 

Magyarország legkártékonyabb emlósfaja nemcsak a .árosokban, tele

pUléseken, hanem a n~gyüzemi állattartó telepeken is opt1Gális élet

teret talált s kártétele egyre fokozottabban érvényre jut. Ezek ellen 

való védekezéshez ismerni kell az egyes populációk strukturáját és 

dinamikáját. 
öt állattartótelepen 2 évig vizsgáltam a vándorpatkánypopuláció 

egyedszám dinamikáját. A vizsgálatok célja annak tisztázása, hogy a 

kUlönbözó irtószereket mikor, milyen hatással lehet eredményesen 

alkalmazni. 
A jászjákóhalmi sertéstelepi vándorpatkánypopuláció egyszeri, az 

ohati kacsatelepi, a hajdunánásl sertéstelepi és a Debrecen-látóképi 

aertéstelep patkánypopulációknál ismételt mérgezéseket a kulminációs 

szakaszban /pest control/ végeztem. A Debrecen-kismacsi lúdtelepen 

pedig folyamatos vegyszeres beavatkozás /pest management/ történt. 

A különböző esetben és idótartammal patkányirt6szerekkel kezelt 

populációk népességdinamikája szembetUn6en eltérő. Huzamosabb inten

ziv kezelés után a jászják6halmai patkánypopuláci6 sokáig a latens 

stádiumban maradt, majd vegyszeres kezelés hiányában nyáron fellen

dUlt és három évszakon keresztül kulminált. A heretömegének és a gra

vidit ásnak a osökkenéséből arra következtettem, hogy a populáció 

belső önszabályoz6 képességére vezethető vissza a később bekövetke

zett hanyatlás. 

Az évenkénti kulmináci6s időszak előtt végrehajtott beavatkozás 

hatására a Hortobágy - ohati, hajdunánási és Debrecen - látóképi 

patkánypopuláci6k egyedszáma látványosan csökkent, majd az irtási 

mUvelet végeztével ujra emelkedett. Ez az oszcillálás jellemző az 

évenkénti egyszeri beavatkozások során. Amennyiben apatkánypopulá

ci6 /pl.: Debreoen-Kismacs/ egyedeinek folyamatosan adagoljuk az 

irtószert, az egyedsUrUség éveken keresztül latens stádiumban marad. 
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AZ ELSODLEGES TERMELtS ts BELSO FOSZFORTERHELtS KAPCSOLATA 
A BALATONBAN 

Istv~ovios Vera, 8237. Tihany, MTA BLKI 

Az Uledt§kfoszfor egy rt§sze potenoiálisan mozgékony marad, 

t§s a vizoszlopba visszajutva jelent6s foszforutánp6tlást bizto
sithat a fitoplankton számára. Arra kerestUnk választ, hogy ezt 
a bels6 terhelést mi határozza meg a Balatonban. 

Izot6pkinetikai és in situ vizsgálatokkal megállapítottuk, 
hogya bakteriális mikroorganizmusok a limitá16 mennyiség~ fosz
forért versenyezve annak konoentráci6.ját olyan alaosonyra szo

ritják a Balaton vizében, hogya vizb6l az Uledékbe kizár6lag 
az é16lények k6zvetitésével jut a bio16giailag hozzáférhet 6 
foszfor, abban abiogén folyamatok nem játszanak szerepet. 

A vizoszlopban megtermelt szervesanyag részben az Ul edék
ben bomlik le. A k6zben felszabadul6 szervetlen foszfor sorsa 
kétféle lehet. Egyfe16l diffdzi6val visszajuthat a vízoszlopba. 
Ezt a folyamatot eredeti szerkezetUket megtart6 Uledékmagvak 
laborat6riumi inkubálásával vizsgáltuk, és megállapitottuk, 
hogya diffdzi6 nyáron és 6sz elején a legnagyobb, meredeken 
növekszik a vízoszlop és ezzel egyUtt a p6rusviz pH-jának növe
kedésével (ami az els6dleges termelés fokoz6dásának egyik kö
vetkezménye), és a mezotr6f IV. medenoében l, a hipertr6f I. 
medenoében 4 mg m-2nap-l értékre beosUlhet6 az öko16giai szem
pontb6l reális legnagyobb vizoszlopbeli pH érték mellett. A 
redox-viszonyok a foszforleadást csak k6zvetve befolyásolják. 

A lebontás során felszabadu16 foszfor másfe16l az Uledék 
szilárd fázisain adszorbeá16dhat. A balatoni Ul edékben frakcio
nálási vizsgálataink szerint a foszfor zöme kálciumhoz kötött, 
adszorpoi6s kisérleteink szerint azonban a vas- és kálciumve
gyUletek szerepe a foszfátadszorpci6ban mégis egyformán fontos. 

Az adszorpci6/deszorpci6 szintén er6sen pH fUgg6. 
A Balatonban az els6dleges termelés és bels6 terhelés kö

zött pozitív visszacsatolás mdködik, miközben a kUls6 terhelés 
a két folyamatot más-más m6don befolyásolja. A kUls6 és bels6 

foszforterhelés nagyságrendje a t6ban hasonl6. 
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A HURLBERT-FÉLE s (m) DIVERZITAsI INDEXEK TULAJDONSÁGAINAK 
VIZSGÁLATA 

Izsák János 

BOTF Bio16gia Tansz~k, Szombathely 

Öko16giai diverzitás-vizsgálat ok során a szakirodalomban 

leirt diverzitási indexek már-már zavar6 b6s6ge ellenére 

sokszor egyoldaluan a Shannon-Wiener-indexet 6s a Simpson

-indexet használják. Ez~rt tartjuk érdemesnek másrajta di

verzitási indexekkel kapcsolatos metodikai vizsgálataink 

ismertetését. 

A Hurlbert-réle indexek igen e16nyösen.használhat6k a 

diverzitási vizsgálatokban. Ennek ro oka az, hogy egyszerU

en számolhat6 becsléseik legkisebb sz6rású torzitatlan 

becslések, és hogy az m ~rzékenységi paraméter alkalmas vá

lasztásával a nagy ill. kis rrekvenciákra va16 é~zékenység 

beállithat6. Mindezek, és számos irodalmi ajánlás ellenére 

használatuk az öko16giai diverzitás-vizsgálatokban nagyon 

sz6rványos. 

Az előadásban va16ságos adatok közegében nyert statisz

tikai tapasztalatokr6l számolunk be. Epidemio16giai .diver

zitás-gr&rikonok .alapján tárgyaljuk a domináns rrekvenci

ákra ill. singletonokra va16 érzékenységet, az érzékenysé

gi paraméter változtatásának hatását és a kateg6ria-össze

vonások jvö. raj vs. genus diverzitás, stb.j hatását. 

Végkövetkeztetésként megállapitjuk, hogy 

aj minden elvárást kielégitő diverzitási index nem lé

tezhet 

bj a dominancia-indexek kizár6lagos használata alapve

tően téves, vagy legalábbis egyoldalu megállapitásokra ve

zethet. 
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A FAPUSZTULÁS MIATTI EROCiKÁROSOOÁS BECSLtSE A "SfKFCiKúT PROJECTEN" 

Jakucs Pál - Tóthmérész Béla 
KLTE Ökológia Tanszék, Debrecen 

A tölgypusztulás dinamikáját, valamint az erdő károsodásának 
nagyságát becsültük elemi és sokváltozós statisztikai módszerekkel. 
Vizsgáltuk továbbá, hogy az egyes években kiszáradt fák bizonyos jellemző 
adatai (törzsátméró és famagasság) eltérnek-e a populáció egészének 

adataitól? 
Eredményeink azt mutatják, hogy az 1978 előtt elszáradt fák 

jellemzőinek átlagai szignifikánsan kisebbek a populáció egészének 

átlagánál - valószínűleg természetes ritkulási folyamatról van szó. A 
későbbi években elpusztult fák jellemzóinek átlaga és az egészséges 
populáció jellemzóinek átlaga nem tér el szignifikánsan, azaz ekkor már 
nem beszélhetünk természetes ritkulási folyamatról, amikor csak a 
gyengébben fejlett egyedek pusztulnak. 

1972-ben a mintavételi kvadrátban (48m x 48 m) 641 Quercus petraea fa 
volt található. 1987-re mindössze 304 élő fa maradt, azaz 337 egyed, a 
populáció több mint 50%-a elpusztult. 

A fák eloszlási mintázatát összevetve az egyes években, a Czekanowski 
és az arány távolság módszerrel számolva azt kaptuk, hogy az 1972-es és 
1987-es állomány eloszlási mintázatának különbözősége nagyobb mint 50%. 
Eredményeink egybehangzóan arra utalnak, hogy az erdő károsodása nagyobb 
50\-osnál. A lágyszárú szint összetétel ének változása is megerősíti ezt 

az eredményt. 
A károsodási folyamat dinamikájának jellemzéséhez clusteranalizist és 

fókomponens-analízist végeztünk. A clusteranalízis eredményeiből kitűnik, 
hogy az erdő 1972-es és 1978-as állapota -igen hasonló egymáshoz. Az 1978 
utáni évek külön csoportba kerülnek, és a különbözőség értéke is nagy. Ez 
arra utal, hogy a területen kb. 1979-ben lépett fel a pusztulás jelentős 

mértékben. Ezt a következtetést a fÓkomponens-analízis eredményei is 
igazolják. A pusztu1ási folyamat lassulására egyelőre se!1lllil yen 
egyértelmű jel nem utal. 
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AZ ERDŐ VIZFORGALMA 

Jár6 Zoltán 

ERTI BUdapest 

Az ERTI-ben az 1973 óta kUlönböz6 erdőtársulásokban foly6 ökoszisz
téma szemléletu ~iz- és anyagforgalm1 vizsgálatok els6sorban a viz
bevétel és felhasználás folyamatának számszerU megismerés4ben ho.tak 
új eredményeket. 

A gödöllői Arborétum sik!ekYésU terUlet4n IB származék és kultur
erdő társulásban vizsgáltuk a osapadék éves hasznosulásának folyama
tát a szervesanyag-képzés össze!Uggésében. 

A kisérleti terUleteken a vizbevétel egyetlen forrása az évi osapa
dék /többletvizhatást61 fUggetlen term6helyek/. amelyekből a fák 
koronájának vizvisszatartását /interoepoió/ le kell vonni. A gödöl16i 
kocsánytalantölgyes, ill. cseres klimájú terUleten az interoepoi6 
átlagos %-a: 

lomb állomány@kban 

fenyő állományokban 

V-IX 
hónap 

32 

34 

X-IV 

30 

39 

31 

36 

Az interoepci6val osökkentett csapadék beszivárgása, a talajban 
történő tárolása és a felhasználása a fáállományok szervesanyag
képzési folyamatával szorosan összefUgg. A gödöllői kisérleti terUle
ten a faállományok szervesanyag-képzés szakaszai és átlagos hosszuk 
a következők: 

növekedési sza- kezdeti sza- Fő szakasz befejező sza-
kasz kasz kasz 

lomb állományok 19 nap IV. hó 85 nap V- 35 nap VII. hó 
másodi!< VII. 6. vége 
fele VIII. hó 

fenyő állományok 25 nap IV. hó 110 nap V-VIII. 55 nap VIII. kö-
közepé- zepétől 
ig X. köze-

péig 

A szervesanyag-képzés szakaszainak ismeretében. a beszivárgás és 
felhasználás folyamatát is meghatározhattuk. A lehulló, interoepció
val csökkentett csapadék októbertől áprilisig az evaporációt leszá
mitva, beszivárog a talajba. A szervesanyag-képzési időben lehulló 
csapadék beszivárog a feltalajba és szinte azonnal felhaszná16dik. 
sőt a fő szervesanyag-képzési időszakban a talajban tárolt vizet is 
felhasználja a faállomány. A IX-X. hóban a fenntartási időszakban 
hulló ~sapadék is csak "a feltalajba szivárog, mert a faállomány az 
életfenntartáshoz, ill. a "következő évre történő felkészüléshez ma
radéktalanul felhasználja. 
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ANTROPOGÉN TÉNYEZÖK HATÁSA EGYES DENIlROFIL ACARINA POPULÁ
CIÓKOLLEKTIVUMOK SZERVEZÖDÉSÉRE 

Jenser Gábor 
MTA Növényvédelmi Kutat6intézete, Budapest 

Szab6né Komlovszky Ildik6 
DATE Mezőgazdasági Főiskolai Kara, Szarvas 

Több éven keresztül tanulmányoztuk különböző ökologiai 
környezetben, inszekticidekkel kezelt ill. nem kezelt, el
térő mérvü tápanyagutánp6tlásban részesitett gyümölcsösök, 
elhagyott ültetvények, valamint egyes vadontermő Rosaceae 
fajok Acarina populációkollektivumait, azok változását. 

Bolygatatlan területeken - pl. a pilisi Bioszféra Re
zervátumban - a fitofág és zoofág dendrofil Acarina köz6s
ségek diverzitása nagyobb. Az inszekticidekhatásának fo
lyamatosan kitett, tápanyaggal rendszeresen ellátott gyü
mölcsösökben a zoofág Acarina fajok populációi hiányoznak, 
l vagy 2 fitofág Tetranychidae faj egyedei fordulnak elő, 
nagy egyedszámban. Egyes Tetranychidae fajok /Metatetrany
chus ulmi~ Tetranychus urticae/ populációinak egyedsürüsé
ge azokban a biotópokban nagy, ahol a fák leveleinek N
tartalma is nagy / a szárazanyag 2-2,5r_a/. A M. ulmi egye
dei bolygatatlan területeken vadalmán nem, Sorbus fajokon 
/mindkét esetben azokon a fákon, melyek leveleinek N-tar
talma alacsony, átlagosan 1,5% / ritkán, kis egyedszámban 
fordulnak elő. 

Az eddig rendelkezésünkre álló adatok szerint néhány 
Tetranychidae fajnak nagy egyedsürüsége az izeltlábu zoo
fág fajoknak az inszekticidek rendszeres alkalmazásából 
adódó hiánya mellett a fák leveleinek magas N-tartalmára 
vezethető vissza~ 
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.& maradvány tölgy-kőris ligeterdök szerepe a madártárau
láaok fenntartásában a Debreceni Erdőspusztákon 

Jubása Lajos 
DATE Állattani Tanssék, Debrecen 

Hazánkban - 19y a Debreceni Erdőspusztákon is - a 'er
mészetközeli állapot u maradVány tölgr-k9ris ligeterdők 
mozaikosan, fragmentumaikban talál.hatók. Kutatáaunk cél
jáuL'Wstük ld annak megismerését, hogy ezek u élőhelyek 

milYen összetételü, természetvédelmi szempontból menq,yire 
értékes madártáraulásokat tutanak fenn. Munkánk kap
csolódik az ICBP 1985-ö. /15./ Konferenciájának hasonló 
jellegü témájához és ajánláaához. 

A vizsgálatokat 1985-1987 között, a Debreoeni ErdöspusI
tákon modellként kiválasztott "Kőrises Arborétumban" foly
tattuk. A megfigyeléseket kiegészitettük fészektelepitések
kel, jelölésekkel, mintaterületeken történő kvantitativ 
felvételezésakkel. 

A kapott adatokat klasszikus és a modern metodika alap
ján dolgoztuk fel s más hasonló jellegü eredményekkel 
is összevetettük. 

A 63 kimutatott madárfaj szezonális társulási viszonypi, 
tartózkodási jellege ia kiértékelésre került, külön ki
emelve a 31 ténylegesen fészkelő faj főbb ökológiai para
méterekkel történő jellemzését. 

Az alföldi környezetben megjelenő submontán, montán, ~ajga 
és boreális régiokra jellemző fajok, kiegészülve a p.lé~kti
ku. és eur6pai elemekkel igazi madártani értéket képvisel
nek. A hasonló jellegü maradványerdők -alföldi viszonylatban
még az egykor potenciális állapotokra emlékeztető madártár
sulásokat tartják fenn, és-a vizsgálatunkból kiindulva
biztositják más tipusu erdők természetes fajutánpótlását. 
Eredményeinket adaptálva más, hasonló ökológiai tényezőkkel 
jellemezhető élőhelytipusra, megállapitható, hogy a maradvány 
keményfa ligaterdők komoly biológiai, igy természetvédelmi 
értéket képviselnek. 
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ELÉG GAZDAG MODELL-CSALÁDOK A CÖNOLÓGIAI MINTÁZATOK REPRE
ZENTÁCIÓIRA 

Juhász-Nagy P. - Bartha S. - Czárán T. 
ELTE, TTK Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék 

Budapest 
MTA Öko16giai és Botanikai Kutató Intézet, Vácrátót 

(l) Mindmáig j6részt megoldatlan volt (a) az auto- és 
szüntenetikus mintázatok együttes, (b) a dinamikus elemzé
sekben. is opera"tiv, (c) a cöno16giai alapjelenségek /pl. 
diverzitás, preferencia stb./ kölc.sönös interpretációját 
is garantá16 reprezentációinak m6dja. /Furcsa pl., hogy a 
minimum-área klasszikus fogalmához oly sokáig nem társult 
a maximum-área komplementer képzete. Még különösebb, hogy 
noha minden cönológus jól sejti, hogy a karakterisztikus 
pontok, intervallumok, rendezések etc. sokaságával van 
dolga, tul kevés érdemi erőfeszités történt ezek érdemi 
feltárására./ - (2) Az (l)-ben kiemeit érvek tették szük
ségessé olyan metodo16giák fej lesz tés :i t, amelynél (oc.) a 
mintavétel legalábbis tér-folyamatos reprezentációkra al
kalmas, (~) a karakterisztikus függv ény-család nem-para
méteresen additiv tulajdonságokkal rendelkezik, (~) alkal
mas skálázási konvenoiók biztosithatják (a)-(c) teljesültét. 
/Igy pl. egy un. Venn-komplex "burkai" diverzitási, ennek 
metszetei disszimilaritási sajátságokra reflektálnak; ugy, 
hogy ~)-(b') szerint e sajátságok változásai mintázati 
transzformáoióként elemezhetők./ - (3) Poszterünk fő fe
ladata az, hogy (a) elég sok példával, a "formalizmus mi
nimálásával" , az egyszerübb relációk kiemelésével <b) mu
tassa be (1)-(2) fontosabb fogalmainak lényegét, "realizál
hatóságát", ill. (o) e modellek használatát, s részben jö
vőbeni "élesithetóségét", pl. a szukcesszió-kutatásban./ 
Ilyen "élesitési lehetőségeket" jelentenek pl. a szimulá
ciós eljárások, ill. a szimulált adatok alkalmas illesztési 
sorozatai empirikus adatokhoz./ 
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NÖVÉNYI SZÁRAZSÁGADAPTIV STRATÉGIÁK VIZSGÁLATA 

HOMOKI GYEP~ÁRSULÁSBAN 

K A L A P O S ~ I B O R 

EL~E NBv~nyrendszertani és ökol6giai Tanszák 

Évelő nyilt homoki gyepet /Pestucetum vaginatae danub1ale/ 

alkotó fajokat a k6vetkező stratégiat1pusokba soroltam be: 

szárazság elkerülő/l/,kiszáradás kivádő/2/ ás kiszáradás to

leráns/3/.A kiszáradás kivádő tipust kápviselő,a gyepben t~

megesen előfordu16 hat lágyszáru faj v1zforgalmát v1zsgál

tam;a levelek transzsp1rác16jának,viztel1tettsági h1~nyának 

és néhány strukturális paraméterének nap- és évszakos ala

kulását kisértem figyelemmel. 

A gyepben dominan' /2/ strtégiatipus t6osoportjai k6z~tt 

a osupasz fol tokon térben és/vagy időbÉm jelentkező "sza

bad" vizforrásokat hasznosit ják a jelentős boritásu /1/ és 

/3/ tipus fajai.A vizforgalmi mérések alapján a /2/ tipus 

további négy alosoportra oszthat6,melyek elsősorban a transz

spiráo16s vizleadás és a talajb61 t6rténő vizutánp6tlás vi

szonyában jelentkező kU16nbségeket tUkrözik. 
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TÖLGYERDEI ALJNÖVÉNYZET lEÜKK, VÖLGYFÓ! MINTÁZAT ÁNAK ÉS 
TALAJTULAJDONSÁGOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEINEK ELEMZÉSE 

Karas László: Rajkai Kálmán~ Standovár Tibor++ 

+Ml'A TAKI ++ELTE Növényrendszertani és Öko16giai Tanszék 

Vizsgálatainkat egy 5,5 ha-os, 85-90 éves kocsánytalan töl
gyesben végezzük. Xíváncsisagunk alapvetően három kérdésre 
i 'rányul: 

- milyen mértékű az aljnövényzet térbeli változatossága 
- mekkora egyes talajjellemzők térbeli változatossága 
- értelmezhető~e az elkülönítettnövényzeti típusok el~ 

terjedése a termőhelyektalajjellemzőinek különbözősé
gével? 

A növényzeti típusok elkülönítés.éhez a területet telj esen 
lefedő 354 db 12,5x12,5 m2_es kvadrátban az összes edényes 
növényfaj 1180/ prezencia-abszencia adatát felvételeztük. 
A minta elemek osztályozását faj összetétel, TWR értékek és 
életforma típusok alapján is elvégeztük • • 
A területen első közelítésben feltárt 6 talaj szelvény elem
zése alapján megállapítható, hogya vizsgált terület növény
zetileg elkülönülő folt jainak talajtulajdonság-kombinációi 
talaj típus szinten kevéssé differenciálódnak /rendzina, ill. 
savanyú nem podzol os barna erdőtalaj/. Ugyanakkor néhány 
talajtulajdonságot tekintve szemléletesen elkülönülnek. Je
len elővizsgálatunkkal kijelölt talajtulajdonságok /pH, hid
rolitos aciditás, fajlagos felület, talaj szelvény mélysége
vízgazdálkodás szélsőségességének mértékeI finomabb felbon
tású vizsgálata a már elvégzett hasonló léptékű növényzet
mintázat elemzéssel összekötve vezethet el a talaj-növény 
kapcsolat pontosabb növényökológiai értelmezéséhez. 
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EGY SPHECOIDEA POPULÁCIÓ FtSZKEINEK TtRMINTÁZAT ANALtZISE 

HOMOKPUSZTAI GYEPEN 

Karsai István 

JATE Állattani Tanszék, Szeged 

A kaparódarázsfészkek términtázatát többféle elmélet a

lapján magyarázhatjuk . Az aggregációs hajlamnak /Hamil ton 

selfish herd response teóriájának értelmében/ szerepe le

het a parazitáltság csökkentésében, de oka lehet a kedvező 

készkelési helyek korlátozott száma és az is, hogya nősté

nyek a születési helyükre térnek vissza /Michener sui table 

si te hipotézise/. A territoriális viselkedés, a szociális 

/paraszociális, szubszociális , kommunális/ életmód különbö

ző fokozatai, a csoportos alvás lehetősége, és a tájékozó

dási tereppontok szerepe is befolyásolhatja a fészkek tér

mintázatait. 

A Clark és Evans féle legközelebbi analizis alapján a 

Bembecinus tridens fészkek eloszlása nem tér el szignifikán

san a véletlenszerútől. A fészkek közötti neutralizmusra 

utal azis, hogy nincs szignifikáns összefüggés a legközeleb

bi szomszédok átlagos távolsága és a véletlen eloszlású po

puláció legközelebbi szomszédjainak . átlagos távolságának 

hányadosa, és a denzitás között. A grid analízis ugyanolyan 

arányú csomósodást mutatott ki a vizsgál t populáción, mint 

a szimul á It véletlen eloszl ású populáció esetében. A tér

nagyság növelésével azonban a random és aggregál t eloszlá

sok arányainak alakulása a szimulál t és a valós populációk 

esetén eltérő. 

Az eredmények alapján nagyobb léptéknél mutatható ki 

aggregáció~ hajlam, a fészkek aggregátumon belüli konkrét 

helyének kiválasztásában az intraspecifikus kölcsönhatások

nak nincs szerepe. 
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CSERES - TÖLGYES ERDŐ GYÖKÉRSZINTJÉNEK SZERKEZETE 
Kárász Imre 

Ho Si Kinh Tanárképző Főiskola Növénytani Tanszék, Eger 

A sikfőkúti erdőben 1979 6ta fokozatos feltárással és 
gyökérkamra alkalmazásával tanulmányozzuk az életközösség 
fás növényeinek gyökérzetét.A gyökérkamrából 4 domináns faj 
gyökérnövekedését 3 éven keresztUl kísértUk figyelemmel.A 
társulás gyökérszintjének szerkezetét 3 db 25m2_es terU
letrész teljes feltárásával, emellett 67 cserjeegyed gyö
kérzetének fokozatos kiásásával és a' fafaj.ok gyökérzet ének 
vízsugárral történt Ikb.50 cm-es mélységigl kimosásával 
határoztuk meg. E vizsgálatok előfeltételei a későbbi- o a 
gySkérzet kompetícióban, ill. a társulásszerveződésben ját
szott szerepét - meghatároz 6 célkitűzés megva16sításának. 

Az agyagbemar6dásos barna erdőtalaj jelentősen savanyú 
változatán tenyésző fejlett fiziogn6miájú erdőben a fásszá
rú populációk egyedeinek gyökérzetének maximális mélységi 
kiterjedése 240 cm. A gyökerek döntő többsége 1 90%1 a 
0- -60 cm-es talaj részt szövi át.A populáci6k gyökérzetUk
kel sajátos módon horizontálisan vagylés vertikálisan egy
más között felosztják a rendelkezésre ál16 talajteret. Ily 
m6don felszínen 10- -51, sekélyen 15- -101 cm, közepesen 
mélyen 110- -)0 cml gyökerező és egyenletes gyökérelosztá
sú populáci6k kUlöníthetők el. A szaporodási stratégiát6l 
fUggően a populációk rls értéke 0,22 és 1,65 közötti értékű. 
A gyökérzet szétterjedése és behatolása kötött egyes fa
joknál szoros korreláci6 mutatkozik. 

Az eredmények arra engednek következtetni, hogy t a gyö
kérzet fiziognómiai szerkezetében megnyilvánu16 alkalmaz
kodottság jelentősen befolyásolja kUlönböző populáci6k 
koegzisztenciáját 

-90-



.... 

NAGYADAGÚ MOTRÁGYÁZÁS HATÁSA A BÚZA ~S A KUKORICA GYOMNÖV~NY
ZET~RE 

Kárpátiné Győrffy Katalin 
Agrártudományi Egyetem, Keszthely 

Keszthelyen 1969-ben inditott, Kováts András professzor ál
tal irányitott búza és kukorica monokultúrás kisérletben vizs
gáltuk 1986-ban és 19B7-ben a gyomnövényzet alakulását a mű
trágyázás hatására. Búzánál évente ~; 50; 100; 150; 200 kg N 
plusz 100 kg/ha P205 és 60 kg/ha K dózis szinteken. Kukorica 
esetében ~; 312,9; 625,8 valamint 938,4 kg/ha vegyes műtrá
gyát kapott a terület, ahol N:P:K = 1:1:1 volt. I~métlésenként 

l m2 mintaterületen mértük fajonként a gyomnövények friss tö
megét. 

A búzában a gyomfajok száma csökkent a N műtrágya dózis e
melkedésével. A 22 éve műtrágyázatlan parcellákon 15 gyomfaj 
fordult elő, mig a kezelt parcellákon 4-6 faj. 1987-ben szoros 
összefüggést találtunk a N műtrágya dózisa és az összgyomtömeg 

. között, mig ezt a hatást 1986-ban nem tudtuk bizonyitani. A mű
trágyázott parcellákon az uralkodó gyomfajok mindkét évben a 
Stellaria media CL.) VilI. és az Apera spica-venti (L.) Beauv. 
voltak. 

A kukorica monokultúrás kisérletben a műtrágyázástól függet
lenül az uralkodó gyomfajok a Digitaria sanguinalis CL.) Scop., 
a Digitaria ischaemum CSc~reb.) MuhI. és az Echinochloa crus
galli CL.) Beauv. voltak. 

1986-ban a rosszul gyomirtott kisérleti . parcellákon a műtrá 

gya dózis emelkedésével nőtt a gyomtömeg. 
1987-ben a megfelelő gyomirtás következtében érvényesült a 

kukorica gyomelnyomó képessége, s nem találtunk lényeges kü
lönbséget a műtrágyázott és a trágyázatlan parcellák gyomoso

dása között. 
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EGY FOKOZOTTAN VÉDETT RAGADOZÓ, A VIDRA /LUTRA LUTRA L./ 
MAGYARORSZÁGI ELTERJEDÉSÉNEK ÉS TÁPLÁLKOZÁSÁNAK 

VIZSGÁLATA 

Kemenesné Kiss Ildikó 
OKTH Közép-Dunántuli Felügyelőség, Veszprém 

A vidra /Lutra lutra L./ Magyarországon 1978-óta védett. 
Hazai elterjedésére és életmódjára vonatkozó felmérést 
azonban eddig még nem végeztek. Ezért az egész országra ki
terjedő felméFési munkát kezdtünk el, amelynek során eddig 
284 helyet vizsgáltunk meg keresve a vidra előfordulására 
utaló jeleket /lábnyom, Urülék/. A vizsgált pontok közUl 
199-nél találtunk az előfordulást bizonyitó jelet, ami az 
esetek 70 %-a. Az előfordulás a leggyakoribb aDunántul 
déli részén és legritkább a Tiszántul északi területein. 
Az erősen szennyezett vizfolyások mentén sehol nem talál
tunk vidra jelenlétére utaló nyomokat. Bár az esetek na
gyobb részénél megtaláltuk az előfordulásra utaló nyomokat, 
azok többnyire csak l-l példány jelenlétét bizonyitották az 
adott terUleten. 

A táplálék összetételének vizsgálata során elért ered
mények szerint a haltáplálék mellett jelentős részben 
Ikbe 20 %/ izeltlábuak, puhatestUek, kisebb madarak, ap
róbb emlősök és növények is megtalálhatók a vidra étrend
jében. Az össztáplálék kb. 80 r~át kitevő hal tápláléknak 
.azonban még tógazdasági terUleten gyUjtött minták esetén 
is mentegy 40 %-a gazdasági szempontból jelentéktelen vagy 
káros fajokból tevődik össze. 

Mindezek alapján megállapitjuk, hogy a vidra ugyan szé
leskörUen elterjedt Magyarországon, de populációsUrUsége 
kicsi és a táplálkozási vizsgá~atokból megállapitható gaz
dasági kártétele sem jelentős. 
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NöVItNYFAJOK ELOFORDUUSA tS TALAJNEDVESSItG-MtRtSI ADATOK 

KöZöTTI KAPCSOLATOK VIZSGALATA NYíLT HOMOKPUSZTAGYEPBEN 

. Kertész Miklós 

MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete. Budapest 

1986-ban a bugaci Osborókás területén egy 6x2 m-es minta

területen. amelyet két növényzeti folt éles határa metszett 

ketté. cönológiai mintavételt és talajnedvesség-mérést 

végeztem. A mintaterület egyik felén ,a Teucrium chamaedrys a 

domináns növényfaj (kb. 20 % geometriai boritással). a Carex 

liparpcarpos kodomináns (1 %). a másik fele monodomináns C. 

lip. gyep (2 %). Három transzszektbe rendezett. összesen 360 

db. 5x5 cm-es mintavételi egységben följegyeztem a Teucrium 

és a Carex előf9rdulásátát. és mindegyik mintavételi egység 

alatt O-5. 5-10 és ~0-15 cm-es mélységben megmértem a talaj

nedvességet. A növényfajok előfordulása és a talajnedvesség

mérési adatokat variancia-analizisekkel értékeltem. 

A nedvességmérési adatok nagyobbak a Carexes foltban, 

mint a Teucriumosban. és mindkét folton belül nagyobbak azon 

mintavételi egységek alatt. amelyekben egyik faj sem fordult 

elő. A nedvességmérési adatok eloszlására a Teucrium 

je.lenléte vagy hiánya magyarázó változónak bizonyult a 

teljes minta-területen és a Teucriumos foltban is. mig a 

Carex csak kis mértékben a Carexes foltban. A Carex 

jelenlétében mért nedvességadatok eloszlását jól magyarázta 

az. hogy a mérés a Teucriumos vagy a Carexes foltban 

történt-e. 

A vizsgálat rávilágít arra. hogy egy abiotikus limitáló 

tényező mérési adatainak eloszlása. mint egy ökostátus

reprezentáció. nem egyes populációk jelenlétére. azaz 

magukra a populációkra vonatkozik. hanem egy alkalmasan 

értelmezett cönostátusra. Természetesen ez nem zárja ki azt 

a lehetőséget. hogy alkalmas esetben a cönostátust egyetlen 

populáció jelenléte reprezentálja. 
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RBLATIV VASHIAHY JELLBGU NÖVÉNYI KLoa6zISKAROK ÖKOLÓGIAI BREDÓI 

Dr. Kiss Arpád 

·Móri Allam1 Gazdaság Agrokémiai és szőlészeti Laboratóriuma, Mór 

Több mint két évtizeden át tanullllányoztuk szőlő és gyümölcsös 

állókulturákban a klorózis fellépését és pusztitását orszagos mér

tékben. Leirtuk kialakulására ható tényezőket, ezek kapcsolatait, 

fiziológiai jellewz6it. megelőz8sének és hatékony gyógyitásának 

üzem8zerü agrotechnikai módszereit. 

Blmondhatjuk ma már, hogy a relativ vashiánY okozta növényi klo

rózis jelenaégét a növény - talaj - klima - terwesztéstechnikai 

komplex összefüggéseiben beállt zavarok reakcióiként kell értelmez

~. / Ezekből a főbb okokat részletezve/: 

Talaj: vasformái, és azok mennyisége, össus és fiziológiai 

mésztartalom, szélsőségesen alacsony ill. magas pH, humusztartalom 

hiánya, Heo; -ok dusulása, magas nehézfémtartalom, makro- és mikro

elemek arányainak eltolódáss, ionantagonizmusok, foszfátok magas 

szint je /vaslekötés/, tartósan magas nedvességtartalom, rossz Bzel-

16zés következtében a redox viszonyok kedvezőtlen alakulasa, klorid, 

nitráta1onos műtrágyák: fokozott használata, genetikai adottsagok, 

nagyadagu szervestrágya használata /lugos talajon/, okszerütlen 

gyomirtószer használat /herbicid klorózis/, erodáltsag, eróziós 

feltöldődések, környezeti káros1tások, szennyezések stb. 

NövépY: a növény mésztürő képességének endogén sajátosságai, az 

alany és a nemes részének viszonya, az oltvány egészségi állapota, 

kórokozók és kartevők, virusok hatása / egyéb klorózisok/, 8 növény 

erőteljes visszametszése, csonkázása, gyökérkárosodasok, a gyökér

zet szénhidráttartallllanak elégtelensége, a növényben kialakult 

antagonisztikus állapotok nagy redukciós kapacitás és fenoltartalom 

a gyökérben, a levelek elöregedése, erőteljes növekedés következ

tében előálló " hígulási effektus" stb. 

Klima: hüvös csapadékos, vagy meleg csapadékos időjárás május

junius-julius hónapokban 60 mm csapadékösszeg fölött kiterjedt 

klorózisos fellobbanásokra számithatunk. 
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A LÉGKÖRI IONIZÁCIÓ HATÁSA AZ ALGÁK VILÁGÁRA 
Kiss István 

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Biológiai Tanszék, Sz~ged 

A légköri ionizác'ió biológiai szerepének kutatásához al
gológiei vizsgálataim vezettek. Eutrofizálódott vizekből 
57 év alatt lOOO~nél több vizvirágzást vizsgáltam, amelyek 
a légkör cikionális helyzeteiben jelezték az időjárás köze
li változását. Gyakran észlelt em, hogy fotoszintetikus oxi
génprodukcióval a vizvirágzások és a.lgaszövedékek habossága 
sikvidéki főn és felsik~ó front előtt,mutatkozott, amikor 
a pozitiv aeroionok tulsulyban vannak. Ionizált légtérben 
az Ankistrodesmus sejtoszt6dása fokoz6dott, a negativ lég
köri ionok tulsulya pedig a Chlamydomonas és az Euglena é
lénkebb mozgását váltotta ki. Ezek arra mutatnak, hogy a 
negativ légköri ionok tulsulya az oxidációs, a poz~tiv io
nok tulsulya pedig a redukci6s folyamatokat segiti. 

A légköri ionizáci6 főként az enzimekre hat. A szeroto
nint pl. a monoamino-oxidáz bontja, melynek aktivitását a 
negAtiv , légköri ion-tulsuly segiti, a pozitiv ion-tulsuly 
gátolja. A szerotoninból enzimesen az auxin egyik m6dosula
ta, az 5-hidroxi-indolecetsav képződik. A növényekre mind
két ionizációs tulsuly előnyös: a negativ ion-tulsuly az, 
auxin-képzést, a pozitiv tulsulya fotoszintézist segiti. 

A további megismerést szolgálhatja a felsólégkörben le
vő ven Allen-óv kuta tása és a bitchell-féle kemiozmotikus 
elmélet alapján való vizsgá16dás. Ezek által lehetővé vál
hat az organikus anyag iparszerü termelése és az ürhaj6zás 
segitése. Ha a ven Allen-óv által a poláris térségek való
ban bolygóméretü eeroionizátorokként müködnek, . akkor ez le
hetóvé teszi azok algaprodukci6s hasznositását. 

A légkör ökoszfér.s.nkban a legtágabb környezet, s benne 
az aeroionizáció ez a tényező, amelynek behatóbb kutatása 
öko16giai és fiziológiai ismereteinket előbbre viszi. 

-95-



A TALAJ-MEZO~AUNA HATASA KUKORICALEVÉL DEKOMPOZICI6JARA 
Kiss Istvánl és Jáger Ferenc2 

lAgrártudományi Egyetem Allattani és Ökológiai Tanszék, Gödöllő 
2 . 
Pest megy ei Növényvédelmi és Agrokémiai Állomás, GödöllŐ 

A növénytermesztés során évről- évre jelentős mennyiségü szár és 

levélmaradvány kerül a talaj ba. E szervesanyag mennyiség lebontásá

nak biotikus tényezői közül a mikroorganizlDUsok mellett kiemelkedő 

szerepet töltenek be a mezofauna tagjai. 

JlunkáDk célja8Z volt, hogy szántóföldi körülmények között, egy 

kukorica táblán a "l1tter bag" m6dszer segitségével feltárjuk a 

mezofauna hatását kukoricalevelek felület-és tömegcsökkenésére. 
I . 

Különböző lyukbőségü hálókb61 készült zacsk6kba ismert· felületü 

és tömegü kukoricaleveleket helyeztünk el, leástuk a talajba, majd 

a meghatározott időszakonként felvett levélminták felületét és 

tömegét mértUk. 

A 2 mm lyukbőségü zacsk6kban a harmadik hónap elejétől kezdve 

találkoztunk a mezofaun8 rágásnyomaiv.al. A 40 ~m lyukbőségü tasak

ban a lebontás első jelei csek l hónappal később mutatkoztak és a 

féléves vizsgálat végén még levéllemez részeket is megfigyeltünk. 

A 40 pm lyukbőség mellett a levél tömeg 26-30 %-ra, a felület pedig 

csupán 5O%-ra csökkent. A 2 mm lyukbőségü tasakokban a vizsgálat 

végén a levelek tömege 8-19 ~-ra, felületek lO-15-~-ra csökkent és 

csak a kemény, nehezebben bontható. vastagabb erezetet találtunk 

meg. Megállapitottuk, hogy mind a tömeg, mind a felület csökkenés 

dinamikáját harmadfoku függvények irják le a leglllegbizhatÓbban. A 

fenti vizsgálattal párhuzamosan nyomon követtUk a talaj néhány fon

tosabb fizikai-kémiai tulajdonságának, valamint a z00edafon össze

tételének változásait. Megállapitottuk, hogy a könnyen hozzáférhető 

levélrészek intenziv bontásának idején / lebontas kezdeti fázisai, 

valamint a nehezebben bontható levél~észek csökkenése idején /lebon-

tás végső fázisa/a Collembolák nagyobb egyedszámban voltak jelen. 
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SZEHNYVIZ UTÓTISZTIT6 T6RENDSZER HIDROBIOL6GIAI VIZSGÁLA!A 

Kin llagdolaa 

KLTE Ökológiai Taasllék, Debrece. 

A Tiszai K50lajipari Vállalat /LeninTáros/ sz.DnJTiz ut6tis.

titó tórendeserének mtlködédt 1979 óta t&ll~ozsuk. A tórend

szer a1gás, ha1as és nádas t6egJségekb5l áll. 

Vi.kémiai eredméDyeink alapjáB kl:Svetkestethetflak &1'1'&, hogJ 

milyen hatással van a gJór bels6 tisztitórendszeré.ek mtlködés. az 

utótisztitó tórendszerre. As öss.-R konoentráci6 az évek soráB 

csökken5 tendenoiájú. Az össz-P értékre nem jellems6 ilye. szabá~ 

1yos változás, s6t a túlzott fos.for biogé. adagolás kÖ!,etke.mé

nyeként a tavakban a P koncentráci6 id6nké.t nagy. A tavak nit

rogé. és foszfor ellátottsága bi.oDyitja a bel.ó tisztitórendszer 

szervesanyag mineralizáoiójáaak jó hatásfokát, bár az utóbbi 

években a nitrogén hiány kezd jellemz6vé válai. 

Fitoplankton vizsgálataink alapján az algás és hala s tóban a 

zöldalgák Chloroooocalu rendjének tuonjai a tömegesek. A kova
algák és kékalgák szélesebb ökológiai vale.c1ájú tuo.jai a nádas 

tóegységben adnak nagyobb részesedési arányt. A fitoplankton szer

kezetének feltárására alkalmaztuk a hasonlósági és diverzitási in

dexeket. 
A zooplankton felépitésében a kezdeti nagyobb Crustacea arányt 

a Rotatoriak számának növekedése váltotta fel az évek során. A 

kisrákok csoportján belUl a Copepodák száma növekszik, alátámaszt

va azt a megállapitást, hogy jobban elviselik az olajos jellegU 

szervesanyag terhelést, mint a Cladocerák. Az eredmények cluster 

feldolgozása jól szemlélteti a tó egységek elkUlönUlését. 

A vizkémiai és plankton vizsgálataink eredményei alapján meg

állapitható, hogy az utótisztitó tórendszer egységeinek biológiai 

állapota a kissé szeanyezett, entróf felszini vizekre jellemző. 
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AZ tLEt-sTRATtGIA VIZSGÁLATOt DISSZEMINÁCIÓS.POPULÁCIÓDINAMIKAI 
ts SZUXCESSZIÓS ASPEKTUSAI A LICHENOLÓGIÁBAN 

Iiss Tallás 

MTA Ökol6giai ~s Botanikai Iutató Int'zete.Vácrát6t 

V6rosi környezetben/Szombathely/,term~szet.s erdotársulásokban 

ICastanetum sativ8e noricum/és gyümölcsösökben vizsgáltaD az epi

fiton susm6k dinallikus viselkedését. 

Vizsgálati alapegys'gek a populáci6k voltak.amelyek a környezet 

lIin~s~gét~l függoen jellegzetes ~let-stratégia csoportokat alkotnak. 

~ legszsnnyezettebb z6nában a Lecanora conizaeoides és a Lepraria 

incana terjedési tipusait vizsgáltan Tilia cordata fákon. Megálla

pitottam.hogy a L.conizaeoides telepe! az erosen savas kéregfelUle

teken is képesek aZ intenziv terjedésre. Az apró lombos alkatu . 

Iypocenollyce scalaris számára is kedvezoek a terjedési viszonyok a 

kéreg repedéseiben,bár telepei erosen deformáltak. A h6 terjedésben 

játszott szerepe kihangsulyozand6. 

Aa erdotársulásokban és a gyümölcsösökben v~gzett kutatások ered~ 

ményei közül a következők emelhetők kt: 

1. Az 8.ll116niával erosebben te.rhelt atmoszférában bizonyos fajok 
populáci6inak növekedési rátái a szokásosnál intenzivebbek. 

2. A szukcesszió során a szorédiumokkal terjedő telepek jelento

sége fokozódik,tekintet n~lkül a szennyeződés mértékére. 

3. A szennyezettehb z6nákban elotérbe kerUl a telepi részecskék

kel va16 terjedés és a modifikáci6kra hajlamosabb fajok telepei 

válnak uralkodókkáy 

4. A szenn]ezettebb z6nák felé haladva a disszemináci6-tipusok 

száma csökken,8l1ely jelentős változásokat idéz elo a disszemináci6 

spektrumokban. A legsze nnyezettebb zónában a populációk növekedé

si rátái mérhetetlenekk~ válnak;dominál a pusztulás. 

A disszemináci6k,növekedési formák és a populáci6dinamikák képe

zik az élet-stratégia koncepci6 alapját. 
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Az 6szi buza egyedfej16désének kvantitativ genetikai 
vizsgálata eltér6 öko16giai körülmények között 

Kov'cs Géza 
MTA Me~6gazdasági Kutat6intézete, Martonvésér 

A mez6gazdasági kutatásban egyre jelent6sebb a genotipus 
x környezet interakci6k feltárása, a kölcsönhatások jellegé
nek megértése. A környezeti hat'sok a növén~ egész élettarta
ma alatt folyamatosan érik a növényeket, hatásuk kumul'ltan 
jelentkezik a termésben. Emellett a különböz6 egyedfej16dési 
'Ilapotok a különböz6 környezeti hatásokra eltér6en reag'lnak. 
Munkánk során arra kerestük a v'laszt, hogy a kvan~,1tativ ge
netikai paraméterek hogyan alakulnak az egyedfej16dés 8orén, 
s ezeket hogyan befolyásolják a környezeti tényez6k. 

Az eredmények arra utalnak, hogya környezeti variancia 
az egyedfejl6dés során folyamatosan n6, mig a genetikai vari
ancia a növekedési függvény inflexi6s pontjában a legnagyobb. 
A különböző környezetek hatása is itt jellemezhető a legjob
ban, és minden populáci6nál ez bizonyult a legérzékenyebbnek 
a környezeti hatásokkal szemben. Vizsg'ltuk a különböz6 egyed
fej16dési stádiumok és a kifejlett éllapot , kapcsolatát is, és 
arra a következtetésre jutottunk, hogy az utódprodukci6 dönt6-
en a növekedési függvény inflexiós pontjában determinálódik, 
a kés6bbi környezeti hatások az itt kialakult potenciális le
het6séget csak realizálni vagy csökkenteni tudják. 
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AMEZEINYÚL MOZGáSKÖRZETtNEK TtRBELI ELHELYEZKEDtSE tS NAGYSÁGA 

EGY MDZAIKSZERO tS EGY NAGYTÁBLÁS MEZÖGAZDASÁGI tLÖHELYEN 
Kovács György és Búza Csaba 

Agrártudományi Egyetem, Vadbiol6giai Kutató Állomás, 
2103 Gödöllő 

Kifejlett mezeinyúlak (Lepus europaeus Pallas) 

mozgáskörzetének nagyságát határoztuk meg rádiós nyomkövetéssel 
egy mozaikszerű, erdősült és egy nagy táblás, nyilt mezőgazdasági 

élóhelyen az áprilistól novemberig tartó időszakban, 1903 és 1986 
között. A mozgáskörzet nagysága a két élőhelyen szignifikánsan nem 
különbözött egymástól (rendre 35 és 45 haj po O.l~ df;lO). Más 
szerzők hasonló módszerrel, de eltérő élóhelyeken hasonló 
eredményt kaptak. Az egymás közelében lévő egyedek mozgáskörzetéi 
átfedték egymást. A mozgáskörzeték minden esetben a különböző 

habitat-fragmentumok határain voltak mindkét területen, de a 
habitat szegélyek felé irányuló szelekciót csak a nagy táblás 
mezőgazdasági élőhelyen tudtuk kimutatni (p 0.1). A viszonylag 
kis kiterjedésű lucernatáblák és legelőterületek a nagy táblás 
mezőgazdasági élőhelyen jelentős vonzó hatást gyakoroltak a 
mezeinyulakra és ezzel meghatározták a mozgáskörzetek 
orientációját. A mozgáskörzetek térbeli elhelyezkedése a vizsgálat 

ideje alatt nem változott. 
E tanulmány és az irodalomban közölt eredmények azt 

sugallják, hogy c viszonylag kis testű herbivora energiamérlege 
nagymértékben korlátozza a mozgáskörzet nagyságát. Az eredmények 
nem erősitették meg azt a feltételezést, hogya gyorsan változó 
nagy táblás mezőgazdasági élőhelyeken, a kifejlett mezeinyúlak rövid 
idő alatt azokra aterUletekre húzódnak, ahol táplálékot találnak. 

Az 1960-as években a nagy táblás mezőgazdasági termelés 
következményeként jelentésen lecsökkent "táblaszegély hosszúság", 
mint populációnagysngot limitáló faktor, közvetlen logikai 
magyar8zatát adhatja az ebben az időszakban kimutatott 
cr,yedsürOség csökkenésnek. 
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A mezei nyul /Lepus europaeus/ egyedszám-fluktuáoiója 

Magyarországon 

Kovács György és Demeter András 

Agrártudományi Egyetem Állattani és Vadbiológia 

Intézet, Gödöllő és Természettudományi Muzeum, Budapest 

A hasznositott mennyiség adatai alapján a mezei nyul or

szágos állománya az 1960-as években jelentősen csökkent. 

Ezt követően az egyedszám csökkenése lelassult és bizonyos 

mértékben stabilizálódott. Periodikus fluktuációkra utaló 

jelek már az országos hasznositási adatokból is kiolvas

hat6k. 

Pontosabb idósor-analizis céljából egy olyan indexet 

kerestünk a rendelkezésre álló adatokból, amely alkalmas a 

relativ populáció sürüség jellemzésére. Ennek érdekében 

hatvankilenc mintaterUleten vizsgáltuk a mezei nyul populá

ció egyedszám váltczá.át 1970 és 1983 között. A vadásztár

saságok átlagos napi élő mezei nyul befogását használtuk 

föl a populáciÓ sürüség indexeként. 

Az évi populáci6 sürüség adatokat többváltozós módszerek

kel elemezve aszinkron egyedszámváltozást tapasztaltunk. 

Több mintaterületen az idősor analizissel periodikus egyed

szám-változást mutattunk ki. 
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AZ IVA XANTHIIFOLIA NUTT. ÁSVÁNYIANYAG TÁPLÁLKOZÁSA ~S FENOLÓ
GIAI CIKLUSAI 

Kovács Imre" - Czepó MihályM - Hunyadi KárolyM" 

MBékés megyei Növényvédelmi és Agrokémiai Állomás, 
Békéscsaba 

.,: "Agrártudományi Egyetem, Keszthely 

Az Iva xanthiifolia az utóbbi 10 évben felszaporodóban lévő 
gyomnövény. Békés'megyei elterjedéséról Terpó tett említést. 
Vizsgálataiban Mezóhegyes környékén találta meg. Azóta amegye 
több helyén megjelent, ruderálián, árokparton, frissen bolyga
tott területeken, de szántóföldeken, sót lakott területen is. 

A gyomnövény ásványi táplálkozásával és .afenológiai ciklu
sok vizsgálatával foglalkoztunk 1987-ben. 

A gyomnövény tápanyagfelvételi dinamikája két csdcsot mutat. 
Május végén, június elején a napraforgó, kukorica és gabona 
kultúrákkal esik egybe a felvételi csúcs. Augusztusban inkább 
a cukorrépára és kukoricára veszélyes. Dinamikus, erőszakos 

növény, erősen reagál a csapadékviszonyokra. Eső után gyorsan 
felveszi a tápanyagokat. 

Fenológiai ciklusa a kukoricáéhoz hasonló. 
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A NÁDASOK PUSZTULÁSA 

Kovács Margitl , Vásárhelyi Tamás- Dely Olivérné2, Simon Ti
borné3, Tuba ZOltánl , Tóth SándorI, Jankó Béla4, Turcsányi 
Gáborl , Kaszab Lászlól, Koltay Albertl , Szőke Páll 

1/ Agrártudományi Egyetem, Nö.vénytani és Növényélettani 
Tanszék, Gödöllő 

2/ Természettudományi Múzeum, Állattár, Budapest 
3/ Pedagógiai Főiskola, Növénytani Tanszék, Eger 
4/ Természettudományi Múzeum, Növény tár, Budapest 

Az utóbbi évtizedekben- Európa számos taváb.~- így a 
Balatonon is megfigyelhető, hogy a zárt nádas állományok a 
nyíltvíz felőli oldalon pusztulásnak indulnak. Anádpusztu· · 
lás elsősorban Eur6pa azon területein figyelhető meg, ahol 
a tetraploid /n:48/ kromosz6maszáma a jellemző. 

A mechanikai okok mellett a nádpusztulás egyik fő oka 
az eutrofizáci6. A nádasok alatt fokozott a tápanyag fel
halmozódás, az egyre, vastagodó üledékben gyakori az öxigén
hiány. 

A nádnak, mint vegetatív úton szaporodó növénynek, leg
fontosabb szerve a rizóma. A nád rizóma számára rendkívül 
fontos a szárb6l történő oxigén-transzport. 

Az idősebb rlzómaközökben megnő a Ca~tMg-,AI-, és a Fe 
mennyisége.A rothadó rizómaközökben nagyobb mennyiségű Al 
és Fe mutatható ki. Megnő az illózsirsavak mennyisége /e
cetsav, vaj sav, propionsav/. A kapronsav a pusztuló ná~ 
rizómaközeiben mutathat6 ki. 

A levél és a szár jelentős kártevője a Liparis similis 
és a L. lucens. A rendszeresen károsodott nád riz6mája le
gyengül. Riz6ma kártev6k a Donacia claviceps és a D. 
cinarea, hatásukra a rizóma rothadásnak indul. 

A pusztu16 nád rizómáin lévő gyökerek is károsodottak, 
belső szövetei dezorganizálódtak és nem alkalmasak a táp
anyag felvételéte. 

-103-



Denevérek ökológiai igényei téli álom alatt 

Kováts Nóra 

BDTF Biológia Tanszék, Szombathely 

Négy éven át vizsgáltuk barlangokban a téli álmot 

alvó denevérek ökológiai igényeit. A legintenzívebben 

kutatott terület a Bükk-hegységfennsík;i'ának peremén le

vő Létrási-Vizes barlang volt. 

Kutatásunk célja elsősorban természetvédelmi jel

legű: fel akartuk tárni, hogy a denevérek milyen 9arlan

gokat, illetve ezeken belül milyen élőhelyeket keresnek 

fel télen. Szeretnénk elérni, hogy ezek a barlangok fo-

'.1 közottabb védelemben részesüljenek /Magyarországon el vi

leg minden barlang védett, de ez nagyon sok esetben nem 

elég hatékonY/. 

Több környezeti tényezőt vizsgéltunk /páratartal

mat, hőmérsékletet, CO2-szintet,ezenkívlil mennyiségileg 

nem mérhető tényezőket/ és megpróbEiltuk ezeknek az egyed

számra gyakorölt hatásd is megállapítani. 

A leggyakrabban előforduló fajok a fent említett 

területen: Rhinolophus ferrumequinUJn, R.hipposideros és 

Myotis blithy. Lzek ökológiai igénye €ltéró, éles niche

sZegregáció figyelhető meg. 

--
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TÁRSULÁSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK HOMOKPUSZTAI GYEP MOZAIK
KOMPLEX~BEN 

Körmöcz~ László 
JATE Növénytani Tanszék, Szeged 

Egy homokpusztai gyep társulásainak klimatikus hátterü 
állományszerkezeti változásait vizsgál tuk három éven keresz
tül a különböző évszakokban. A változatos domborzati viszo
nyok között kialakul t jellemző növény társulások átstruktúrá
lódásai az állományok környezeti változásokkal szembeni érzé
kenységére adnak információkat. 

A mozaikkomplexet alkotó gyeptársulások közül a leggyengébb 
vizellátottságú Festucetum vaginatae danubiale állom~nyai vol
tak a legkisebb területúek. Az extrém feltételek mellett 
ezen állományok fajszáma és faj-bori tás di verzi tása a legala
csonyabb volt. A másik véglete t jelentő Molinio-Salicetum ros
marinifoliae állományokban a jobb vizellátottság mellett a 
fajszám az előzőének mintegy kétszerese volt, és a diverzitás 
értékek is magasabbak vol tak. Közbenső poziciót foglal t el az 
előbbi szempontok szerint a Potentillo-Festucetum pseudovinae, 
de fajszámát és összbori tási értékei t tekintve a buckaközi 
állományokhoz állt közelebb. 

Az állományszerkezeti változások szerint a magasabb térszi
nek társulásai nagyobb stabilitásúnak bizonyultak, mint a buc
kaköziek. A PCA faktortérben az egymást követő vizsgálati idő

pontok mintái az előbbieknél oszci11ációt mutatnak, amely az 
állományok rezilienciájára utal, mig az utóbbi esetben a pon
tok elmozdulása határozottan direkcionál t. Ez pedig szukcesz
sziós folyamatot tükröz. 
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RHIZOBIUMOS OLTAs,KULÖNBÖZO ÖKOLÓGIAI KÖRU(M~NYEK KÖzöTT 

Köves-Péchy Krisztina, Bakondi-Zámory ~vax, Szegi József 
és Szili Kovács Tibor 

MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet, Budapest 

xMtM Növényvédelmi és Agrokémiai Központ, Budapest 

A rhizobium oltás, mint energiatakarékos és környezet
kimélő technológiai eljárás, ma világviszonylatban jelehtős 
szerepet játszik. Az energia-árak és ezzel összefüggésben a 
nitrogén-mütrágya árak emelkedése miatt a biológiai N-fixáció 
előtérbe került. Magyarországon is komoly mult ja van az oltó
anyag-gyártásnak és alkalmazásának, amely egy rövid átmeneti 
hanyatlás után ismét felfelé ivelő tendenciát mutat. 

Az eredményes rhizobium oltás egyik fontos tényezőjének 
a talajt kell tekintenünk, mint igen jelentős ökológiai té
nyezőt. A talajok kémiai, fizikai sajátosságai nem csupán a 
rhizobiumok elterjedését, hanem nagymértékben azok teljesitő

képességét is befolyásolják. Célunk az volt, hogy optimális 
ökológiai körülményeke t teremtve, tenyészedény-kisérletekben 
vizsgáljuk a rhizobiumos oltás hatásosságát. Ennek érdekében 
tanulmányoztuk néhány magyarországi talajtipus spontán Rhi
zobium populációját, valamint a hazai gyártásu tőzeges oltó
anyag hatásosságát, négy különböző pillangósvirágu növénynél. 

Az eredményeket összegezve megállapitottuk, hogya tala
jok magas N-tartalma, valamint anativ Rhizobium populációja 
negativan befolyásolta a rhizobiumos oltás hatásosságát, 
ugyanakkor ez a hatás, harmóni ku s foszfor és kálium ellátott
ság mellett jobban érvényesült. 
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ÖKOLÓGIAI FAKTOROK HATÁSA LEVÉLTETO FAJOK popuLÁcI6DINAMI

KÁJÁRA, KULÖNBÖZÓ NÖVOOÁLLOMÁNYOKBAN 

Dr. Kuroli Géza 
Agrártudományi Egyetem Mosonmagyar6vár 

Dr. Kalmár Gergely 
Kisalföldi Növénytermesztési Rendszer 

Közös V., Győr 

A levéltetű fajok populáci6dinamikai vizsgálatát közel 
két évtizede végezzUk burgonya, őszi búza, kukorica és 16-
bab kultúrákban. 

A domináns és szubdomináns levéltetű populáci6k vonatko
zásában kiemelten foglalkoztunk az áttelelési körülmények 
és a betelepUlési időszakok vizsgálatával. 

Munkánk során megállapitottuk, hogy a klima és növény
. állomány klima döntően meghatározza a levéltetű populáci6k 

egyedszám alakulását. 
A populáci6dinamika ezen kivül összefüggést mutat a 

tápnövények beltartalmi összetevőinek váltpzásával is. 
A növények, növényrészek tápértéke egyben meghatároz6 a 
levéltetű populációkon belüli változásokra, igya külön
böző biol6giai alakok kialakulására. 

Mérésekkel állapitottuk meg az eltérő egyedszámú levél
tetű populáci6k hatását a növények termésmennyiségére. 
E vizsgálatOk nem érintették a növényi vírusfertőzések 
termésre gyakorolt hatásának kimutatását. 

-107-



PABlIOlf SEKÉLY TAVAK NÁDASAINAK ÉWBEVOBATA 

Lakato8 Gyula 
KLT! öko16giai Tansz'k, Debrecen 

A parti Bv 3elent6s'g't a sek'ly tavak életében már 
tBbben felismerték, de csak kis számú közlemény foglalkozik 
kel16 mél7séggel és részletességgel vele. A ná da s okra 3el
lemz6, hOS7 anádszálak vizalatti részét általában bevonat 
vonja be és ezért a nádas-él6bevonat komplexum vizsgálata 
a hidrobio16gia fontos és hálás feladatainak eS7ike. 

A pannon sekély tavak nádas-é16bevonat komplerumának 
megismerésére é8 a vizm1n6ség alakitásában, indikálásában 
~át8zott szerep'nek feltárására vizsgálatokat végeztünk a 
Balaton néhán7 jellemz6 öblében, a Velencei tÓ tisztásain, 
a Kis-Balaton nadas folt jaiban és a Fertő-t6 magyar és 
osztrák részeinek nádas állományai ban. 

A zöld- és az avas nád élőbevonat összetételének elem
zése sor.án kapott eredményekbő l a bevonat tömegére és hamu 
tartalmára kateg6riákat állitottunk fel. Az a-klorofill 
tartalom és AI felhasználásával élőbevonat tipusok elkUlö
nitését javasoltuk. A fitotekton és zootekton analizis ered
mények felhasználásával élőbevonat-állomány tipizálást vé
geztünk. 

Vizsgálati eredményeinkbői megállapitható, hogy a ta
nulmányozott pannon sekély tavak nádasainak élóbevonata 
jelentósen eltér egymástól, tükrözve az adott viztér bioló
giai vizminőségi viszonyát • 
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, FITOINDIKÁOI6 AI,JCAT.MAZÁSA ltARSZTVIZSZIllT-VÁLTOZÁS BECs .... 

LÉSÉRE 

Lág Edit 

ELTENövé~ndszertaD1 és Öko16gia1 Tu.ss'k 
Budapen 

Aközóp-dunántúli karsztT1zemelés k •• plez batásáaak Tiss~ 
gálata keretében a növényzet Tizszint változást ind1kil6 
szerepét tárta fel tanszéki muDkaosoportunk. 
A minták kiTálasztásának nempont3aiz ol;YaJl viz1.1Ddtált 

tár 8Ul.ások , amel;yek vizellátás~ 8sszetugg a dunántúli karsst
viz rendszerrel, olyan területebl1, ,Ulel;yeJcr6l. a Tizs-lIbt 
Változásokat me~lőző korábbi időszakb6l voltak tloris.ti~, 
cöno16giai felmérések, amelyek értékelhető adatbázist 3elea
tettek. 

Az 1986-ban elvégzett új tlorbztikai és cöno16g1a1 felTé- 
telezé~ a jelenlegi -. vizazil1t változás utáni. státust r6g
zitette. 
Az értékelés a cöno16giai tömegspektrum, a diverzitás és 

ekvitabilitás értékek, a W-osztál,okban valamint a termé8zet~ 
védelmi érték o~ztályokban mutatott gyakoriságeloszlások 
változásai alapján ' ad képet a végbement változások 1rán;yá
r6l é~ mértékéről. 
A ti toindikáci6 eredményes alkalmazru,át néhány példán: 

Tata é. környéke, Alcsutdoboz:Váli-viz vöigye, vértesi TK: 
Zámolyi rétek, Csapás völgy, Csákvár rétek kivánj uk szem
léltetni. 

-109 -



A GYOMNOVÉNYEK ÁLTAL OKOZOTT TÁPANYAGVESZTESÉGEK 

Lehoczki É." - Oebreczeni Bné" - Hunyadi K. MM - Karam~n J. MMM 

Keszthelyi Agrártudományi Egyetem, Agrokémiai és Talajtani In
tézete", Növényvédelmi Intézete"", Növényvédelmi és Agrokémiai 

Állomás, Zalaegerszeg""" 

A gyomnövények káros1tó hatása számos tényező interakc16jának 
eredménye. A műtrágyázás költségigényének rohamos növekedése rá
irányítja a figye~met a talaj felvehető tápanyagkészletének meg
őrzésére, a veszteségforrások csökkentésére. Hogy mit jelente~ 
nek a gyomnövények a tápanyagveszteségek mértékét illetően, ér
demesnek látszik közelebbről megismerkedni úgy kísérleti, mint 
üzemi körülményeknél a kársítás mértékeivel. 

Az őszi búza uralkodó gyomnövényei Zala megyében f51eg a Ga
lium aparine L. (ragadós galaj), az Apera spica-venti (L.) P.B. 
(nagy szél tippan) és a Matricaria inodora L. (ebszékfű). A búza 
fejlődésének kezdetén ezek a fajok jelentős mennyiségű nitro
gént vesznek fel a talajból a búzaállományhoz viszonyítva, an
nak kb. 10 %-át. A búza virágzásakor pedig 10-12 % foszfort. A 
gabonaszemek tartalék tápanyagainak kialakulásában ezekérezhe- · 
tő elvonások. A káliumban 10-20 %, a kalciumban viszont elérik 
a 45 %-os arányt. Ezeknek a veszteségeknek különösen nagy jelen
tőségükvan a gyenge tápanyagellátottságú talajainkon. 
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MODELLEK A MUSCA AUTUMN ALIS FERTŐZŐ KÖTŐ- ÉS SZARtJ

HÁRTYA GYULLADÁSSAL KAPCSOLA'roS SZEREPÉNEK TA.NUnIÁ
NYOZÁSÁHOZ 

Lőrincz Gábor, Kozma Judit. Papp Lász16 

Legelőn tartott gulyánál a betegség terjedésében közve
titő mechanikus vektorként tartják számon a Musca autumna
lis-t. azonban az átVitel és a fertőzés m6djára vonatkoz6 
irodalmi adatok nem egyértelmliek. 

Vizsgálataink és modelljeink segitségével választ igye
keztünk keresni arra, hogy mi a M. autumn.alis fertőző kötő
és szaruhártya gyulladás átvitelében betöltött szerepe. 

A betegséget okoz6 Moraxell a bovis baktérium egészsé
gesnek tünő marhák szeméből is izolálhat6 kis számban, de 
a betegek szemében jelentösen nagyobb számban vannak jelen. 
A M. autumnalis a baktériumokat szem mélyebb rétegeibe 
juttatja a táplálkozása során. A baktérium a legyek táp
csatornájában nem ellenálló, kb. 3 napig életképes. A légy 
a baktériumot táplálkozásakor veszi fel. A szemen elsősor
ban a petéket érlelő nőstény'ek táplálkoznak. igy a beteg
ség terjedéséért főleg csak ezek felelősek. Amarhaszem 
megfertözéséhez a légynek megfelelő időtartam szükséges. 

VizsgáltuK a marhákon tartózkodó legyek számát és el
oszlását, a szemen töltött időt, ismert a megbetegedések 
aránya. Több - a betegség feltételezett átvitelében eltérő 
- modellt fejlesztettUnk ki. A modellekben figyelembe 
vettük a M. autumnalis populáci6dinamikáját. A modellek a 
megval6sitás m6djában is különböznek. Igy egyszerü, diffe
renciál-egyenleteken alapuló kompartment modelleket 
/PASCAL nyelven! illetve Leslie-mátrixokon alapul6 mo
delleket PROLOG nyelven fejlesztettűDk ki. 
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FUTÓBOOÁR- ICARABIDAEI EGYU1'TEsEK ÖSSZFAJSZAMÁNAK BECSLÉSE 

Lövei Gáborl , Dobrovolszky András2, Leszek Grüm3 

1MrA Növényvédelmi Kutató Intézet, Állattani Osztály, Funkcionális 

Ökológiai Laboratórium, 1252 Budapest, Pf. 102, 2Chinoin Gyógyszer

gyár , 1325 Budapest, Pf. 110, 3Insti tute of EcOlogy, Polish Academy 

of Sciences, Dziekanów Lesny, Poland 

Három különböző élőhelyen, négyzethálós mintában elhelyezett talaj

csapdákkal gyüjtött futóbogáranyag értékelésekol' azt próbáltuk be

csülni, hogy összesen hány faj volt jelen a gyüjtés idején egy- egy 

területen. Ehhez a talajcsapdaszám- fajszám tapasztalati görbét szá

mitógép segitségével, kUlönböző számu, random kiválasztott talajcsap-
f 

da fogásának összevonásával kapott részminták sorozatábÓl állitottuk 

elő. Mindhárom adatsol'unk Ikét lengyelországi, egy hazail értékelése

kor a szigetbiogeográfiai elmélet egyensulyi egyenlete igen jól ll': 

: 0,995- 0,9991 közelitette a tapasztalati görbét. A Varsó mellett i 

Kampinos Nemzeti Park egyik erdejében tavasszal 80 csapda 14 fajt fo

gott a becsült 20- bÓl, ősszel 70 csapda 17- et a 25- bŐl, a magyar

országi, őszi csapdázás idején 100 csapda 51 fajt fogotta becsült 

106- bÓl. 
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TÖBBFÉLE zSÁKMÁNY HATÁSA POLIFÁG RAGADOZÓ ROVAROK EMÉSZTÉSÉRE 

Lövei GáborI, Paul Sopp2, Keith D. Sunderland2 

IMTA Növényvédelmi Kutató Intézet, Állattani Osztály, Funkcionális 

Ökológiai Laboratórium, 20epartment of Entomology and Insect Pathology, 

Institute of Horticultural Research, Worthing Road, Littlehampton, 

West Sussex BN17 6LP, England, U.K. 

A polifág ragadozó rovarok emésztőcsatornájában egyidejüleg több, 

különböző mértékben emésztett és különböző értékü zsákmány lehet jelen. 

Kisérleteinkben azt vizsgáltuk, hogy ujabb zsákmány elfogyasztása 

meggyorsitja-e az előzőleg elfogyasztott zsákmány kiürülését az emésztő-

csat ornából. 

Ragadozóként Bembidion lampros, ~ brevicollis /Garabidae/ és 

Philonthus cognatus /Staphylinidae/, zsákmányként Sitobion ~ /Aphi

~/ fajokat használ tunk j az emésztés menetét kvantitativ ELISA

teszttel követtük. 

Az emésztést a naponkénti levéltetüfehérje- csökkenéssel jellemeztükj 

ezt legtöbbször logaritmikus összefüggés irta le legjobban. Nagyobb 

mennyiségü levéltetü elfogyasztásakor az emésztés gyorsabb volt j az 

első zsákmány /levéltetü/ emésztésének sebessége a ragadozóban az al

ternativ zsákmány /darált hus/ elfogyasztását követően nőtt, de a kü

lönbség statisztikailag nem volt szignifikáns. 
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PREOÁTOR MtRETTOL FUGGO PRtOA MtRET PREFERENCIA 
KtT GYAKORI ANURA FAJNÁL 

L6w Péter, Török János és Csörgő Tibor 

ELTE, Állatszervezettani Tanszék és Állatrendszertani és 

Ökológiai Tanszék 

Két gyakori Anura faj a kecske béka (Rana esculenta) és a 
mocsári béka (R. arvalis) 164 ill. 136 eg'yedének gyomortar
talmát analizáltuk (2731 prédaállat alapján). A békákat 1985 
októberében és novemberében gyűjtöttük a kis-balatoni TVT és 
víztározó három élóhelyén (két vízközeli és egy víztávoli). A 

táplálékkészlet felmérését ablakcsapdázással végeztük. 
két békafajnál hat méretkategóriát (20-69 mm-ig 10 
ként, ill. 70 mm feletti egyedek) különítettünk el. A 
méretkategóriákat az ujjpercek növekedési vonalai 
ivarszervek fejlettsége alapján megfeleltettük a békák 
korának (1-5 éves). 

Mind-
mm-en-
fenti 

és az 
élet-

Vizsgálataink azt mutatják, hogya kétéltűek általában op
portunista predátorok és a táplálék szelekció foka elég ala
csony. Mindhárom élóhelyen a szárazföldi prédaállatok domi
náltak a táplálékban. A táplálékkészlet felmérések alapján a 
kétéltűek táplálékösszetétele erősen függ a környezet táp
lálék kinálatától, a hasznosított zsákmány méret azonban a 
békák testnagyságától függ. A predátor méret pozitiv korrelá-

ciót mutatott a préda mérettel. Az azonos méretű korcsoportok 
viszont különböző élőhelyeken is azonos méretű zsákmány álla
tokat fogyasztottak. 
A magasabbrendű gerinces közösségeknél (madarak, emlősök) a 
pozitiv predátor-préda méret korreláció a populációk között 
mutatható ki, míg a lassú növekedé~ű kétéltűeknél ez ~ popu

lácion belül, a korcsoportok között jelentkezik. 
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KULÖN8ÖZO NÖV~NYTÁRSULÁSOKHOZ KÖT 000 MAOÁRKÖZÖSStGEK 

ÖSSZEHASONLfTÓ VIZSGÁLATA A F~SZKEL~SI IDOSZAKBAN 

Ludvig tva, Csörgő Tibor és Fodor Ferenc 
ELTE, Genetikai Tsz. és Állatszervezettani Tsz. 

Az Ócsai Tájvédelmi körzet területén 1986-ban ll, mig 1987-

ben 14 növénytársulásban vizsgáltuk amadárközösségek szerke

zetét. Egy-egy évben június folyamán 2 2 napon keresztül 
függönyhálókkal fogtuk be a madarakat. A befogott felnőtt 

egyedek és a becsült költőpárok alapján kiszámitottuk minden 
közösség diverzitását és kiegyenlitettségét valamint a külön 
böző közösségek hasonlóság i értékeit. A hasonlósági mátrix
ból a csoportátlag módszer segitségével hasonlósá~i dendro
grammot szerkesztettünk. 1987-ben a növény társulások vegetá
ciószerkezetét is jellemeztük 6 index segitségével. 

A vertikálisan tagoltabb növénytársulásokban a madárközössé
gek is diverzebbek voltak, mig a kiegyenlitettségi értékek
nél nem figyelhető meg il yen tendencia. A hasonlósági érté
kek alapján egy csoportot képeznek a különböző nádas társulá
sok, egy csoportba tömörülnek a gazdag aljnövényzettel ren
delkező fás társulások, a harmadik laza fürtöt pedig a szegé
nyesebb aljnövényzetD fás társulások alkotják . 
A madárközösségek diverzitása az élőhely vegetációstruktúrá 
jával , mig a hasonlóság i értékek a növény társulások fajössze
tételével vannak kapcsolatban. 
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EGY URBANIZÁLT FEKETERIGÓ POPULÁCIÓ tVES 
TÚLtLtSI MINTÁZATA 

Ludvig tva, Török János és Csörgő Tibor 
ELTE, Genetikai Tsz., Állatrendszertani és Ökológiai Tsz . 

és Állatszervezettani Tsz. 

Vízsgálatainkat 1986/87-ben a budapesti Vérmezőn végeztük, 
ahol évente 50-60 pár feketerigó költ. Nyomonkövettük a fé
szeképítéstől a fiókák kirepüléséig a fészekaljak (n=278) 
sor~át . Az egyedileg jelölt madarak túlélését ősztől tavaszig 
hetenkénti ellenőrzésekkel regisztráltuk. 
A költési i dőszakban a párok 2-3 fészekaljat raktak. A vesz
teség a tojásrakás idején volt a legnagyobb. Akikelt fiókák 
közülI986-ban jóval kevesebb érte meg a kirepülést, mint 
1987-ben (valószínüleg az erősebb predációs hatás miatt). A 
kirepült fiókáknak egynegyede érte meg a háromhónapos kort és 
mindössze 3%-a vett részt a következő évi költésben, ahol az 
egy éves madarak aránya 30% volt. A fiatal madarak 10%-a 
származott az előző évi helyi költésből. A kÖltőpárok száma a 
két évben nem különbözött jelentősen, így az egy év nél 

idősebb madarak két költési időszak közötti túlélése 70%-ra 
becsülhető. 

A populáció túlélési mintázatának kialakításában elsődleges 

szerepet játszhat a két korcsoport eltérő kötődése a terület

hez: a fiatalok még a területen belül is erős kóborlást mu
tatnak, az idősebb madarak viszont egész évben költőterritó

riumukon belül tartózkodnak. 
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NÉHÁNY PAPRIKA FAJTA NITRÁT ÉS FOSZFÁT IGÉNYÉNEK VIZSGÁLATA 

Marg6czi Katalin, Takács Edit, Técsi László és Mar6ti Imre 
JATE Növénytani Tanszéki MTA Kutat6csoport, Szeged 

Mezőgazdasági és környezetvédelmi szempontb61 is lénye
ges, hogy termesztett növényeink tápanyagigényét pontosan 
ismerjük. Erre kivá16an használhat6 a fitotron metodika, 
mert ellenőrzött, reprodukálhat6 kisérleteket csak klima
kamrában végezhetünk. 

Vizsgálatainkban "Cecei", "Fehérözön", "Szegedi 20" és 
t~03" paprikafaj tákat neveltünk l, 5, 15 és 45 mmol.d.m-3 ni t
rát tartalmú tápoldattal, homok-perlit közegben. A nitrát 
koncentráci6 emelésével közel lineárisan nőtt a száraztöme
gük. levélterületük és pigment tartalmuk, azonban fotoszin
tézisük és levél keményitő tartalmuk maximum görbe szerint 
változott, és számottevő fajtánkénti eltérést is mutatott. 
Ez ut6bbi j6l megfigyelhető a kloroplaszt elektron mikrosz
k6pos sZerkezetén is. A levél alma sav tartalma a legmaga
sabb nitrát szinten 5-6-szorosáraemelkedett. 

A 0,1, 1,0 és 10 mmol.dm-3H2F04- tartalmú tápoldattal 
felnevelt "Cecei" és "Fehérözön" fajtá,knál a növényi száraz
tömeget a 10 mmol.d.m-3 H2P04- ellátás már nem növelte, de 
a levél keményitő tartalma itt is a közepes foszfát koncent
ráci6nál volt a legmagasabb. A levél almasav tartalma nem 
változott, csak enyhe fajtánkénti különbséget mutatott. 

Megállapitottuk, hogy az általunk vizsJ;ált fiziol6giai 
paraméterek különböző mértékben reagáltak a tápanyag ellá
tás változására, és a faj ták közötti különbségek sem voltak 
elhanyagolhat6k. Tehát az optimális tápanyag igény megálla
pitása komplex vizsgálatokat igényel. 
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A HAZAI FLÓRA FAJAI TERPENOlD SZÁRMAZÉKAINAK KÖRNYEZETBIOLÓ
GIAI ÉRTÉKELÉSE 

Máthé Imre Jr., Szendrei Kálmán+, Máthé Imre Sen. 
MTA Ökol6giai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrát6t 
+SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézete, Szeged 

A szekunder anyagcseretermékek egyik legjelentősebb cso
portját képezik a terpenoidok és a belőlük levezethető ve
gyületek. Ezek a növények környezethez való alkalmazkodásá
ban fontos szerepet töltenek be, mely kérdéskörrel világvi
szonylatban is alaposan foglalkozik • . 

Szerzők a terpenoidok elsősorban hazai irodalmának, vala
mint a saját munkásságuk értékelése alapj án vázol,j.-ik e vegyü
letek előfordulását a hazai flóra faj ai ban. Összefoglal6lag 
ismertetik és értékelik az egyes terpenoid vegyületcsopor
tokra /monoterpének, iridoidok, szteroidok stb./ vonatkozó 
hazai kutatásokat, s bemutatják e munkák környezetbiológiai 
vonatkozásait. 

A szekunder anyagcseretermékek környezetbiológiai vizs
gálata, két oldalról közelithető meg: egyfelől a növény kör
nyezete hatással lehet a szekunder anyagcseretermékek meny
nyiségének és összetételének alakulására, másfelől, a szó
ban forgó vegyületek befolyás sal lehetnek a környe ze tükben 
lévő élőhelyekre. 

A széles körü összesités alapján megállapitható, hogy 
elsősorban a környezeti hatások hatóanyagképződést befolyá
soló szerepével kapcsolatban láttak napvilágot dolgozatok. 
1rtékelések történtek s zekunder anyagcseretermékek egyes ti
pusainak előfordulás ára különböző fajokban vagy egy adott 
faj populációján belüli "loszlására. Az edafikus, klimatikus, 
antropogén hatások tanulm2inyo d sára többnyire termesztett ' 
növények esetén került sor. Kevés a hazai vizsgálat azon
ban ezen vegyületek funkciój ára /p!. kö:rnyezetbioI6giai/ 
vonatkozóan. Az itt mutatkozó hiányos ságokra a nÜDlzetk1)zi 
tende;1chk tükrében hivj 'lk fel a figyelmet. Egyes r és zle
tekrűl poszter ad számot. 
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KÖRNYEZETI HATÁSOK SZEREPE A SOLANuM ALKALOIDOK PELHALMOZ6DÁSÁRA . 
lIáth' Imre Jr., Máthé Imre 

MTA Ökol6giai '8 Botaaikai Kutat6iat'zete, Vácrát6t 

. A hazai Solaaum fajok IS. dulcamara L., S •• 1grum L., S. luhum 

L.I szerveiben a 8piroszoláavázas szteroid alkaloidok külö.bozó 

meanyis'gbe. halmoz6daak fel. Ez függ a .övé.yekeredet't61 Ige.e

tikai kUlönbségektóll és a körayezeti hatásoktól. A tBbb miat két 

évtizede folytatott vizsgálatok során ayert tapasztalatok lehet6sé~, 

get adaak összefüggések megállapitására a növéayek alkaloidtartalma, 

hozama lalkaloid produkci6Ja és fitomasszájal és a körayezeti hatá

sokat reprezentál6 egyes klimatikus, edafikus, biotikus, 8 aatropo

gé. hatások között. 

A modellaek tekiatett három faj országos fajmérésekból nyert 

produkci6adatai, külföldi eredetU /botaaikuskerti magcsera 'utjáa 

nyertl állományokkal történ6 összevetése, valamint azo.os kisérleti 

terUleti körUlmé.yek közötti több ' évre kiterjedő vegetációs perió

dus alatti összehasonlitó vizsgálatai, egyes esetekben teayészedé

ayakben végzett kezelések, stb adatai alapjáa vált lehetővé a .övé

nyek értékelése. 

Megerósitést nyert -többek között-, hogya Solaaum du~camara ha

zai populáci6ja túlnyom6an, a Kelet-Eur6pára jellemzó szoladulcidia, 

mig a nyugat-eur6pai állományok tomatide.ol tartalmuak. Azo.os kö

rUlmények között ez utóbbiak kevesebb fitomasszát, de több alkaloi. 

dot szolgáltataak, miat a hazai állományok. A S. n1grum és S.luteum 

között, mi.nd a vegetáci6s peri6dus hosszát, mind a produkci6para

méteraket tekintve jelentős eltérés mutatkozik. Hozamukra a vetési 

idó.ek, talajhatásoknak -elsősorban a nitrogéanek- jelentós befolyá

sa van. A N és P miltrágyázás Solanum fajokra kifejtett hatásának 

taaulmányozása,tenyészedény kisérletekben a befolyásolás dinamiká

járól tájékoztatott stb. A vizsgálatok modell értékUeknek tekinthe

tók, melyek.a szekunder anyagcseretermékek szélesebb körére általá

nosithat6ak. 
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A GIMSZARVAS BIKÁK ÉS TEHENEK TÉLI TÁPLÁLÉKA EGY ERDEI 
ÉLÓHELYEN 

Mátrai Katalin 

ATE Vadbiológiai Kutató Állomás, Gödöllő 

12 gimszarvas bika és 7 tehén téli táplálékát vizsgáltuk 

a bendő tartalom mikro szövettani analizisével. A fő táplálék-
. . 

alkotók a fásszáru növények voltak /83 % a tehenek és 76 % 

a bikák táplá1ékában/. Gyakori volt a fenyőfélék /Pinus 

sivestris és P.nigra/ fogyasztása /28 és 41 %/. A tehenek 

a magasabb nyersfehérje tartalmu akácb61 /Robinia pseudo

acacia/, bodzából /Sambucus nigra/, szederféléból /Rubus 

spp./, fagyalb61 /Lygustrum vulgare/, lágyszáru kétszikUek

ből és egyszikUekból jelentósen többet fogyasztottak, mint 

a bikák /P 0.05/. Ezek a növények többségükben a kultur

akácosokban találhat6k. A diszkriminancia-analizis a táp

lálékösszetétel alapján határozottan elválasztotta a tehe

neket és a bikákat /84.21 %/. Mindezek alapján joggal fel

tételezhető, hogy a tehenek és a bikák még az intenziv té

li vadászati peri6dus alatt is térben elklilönlilt területet 

foglalnak el. 
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TEHRESTRIS ZUZMÓ FAJOK ÖKOFIZIOLÓGIAI ÉS TÁRSULÁS ÖKOLÓGIAI 
VIZSGÁLATA ÉVELŐ NYILT HOMOKI GYEPBEN 

Mázsa Katalin 
ELTE Növényrendszertan Tanszék Akadémiai Kutató Csoport 

Munkámban kisérletet tettem két kü15nböz6 szintü jelenség: 
, . 

két zuzmó faj fiziológiai aktivitásában I fotoszintézis' 
mértékébeni és társulásbeli viselkedésében mutatkozó kü
lönbség illesztésére. 
5 éven át k5vettük nyomon a bugaci ősbor6kás területén, 
Festucetum vaginatae danubiale társulás ban Cladonia furcata 
és Cladonia convoluta zuzm6 fajok brutt6 fotoszintézisének 
szezonális változását, a tavaszi és nyári időszakban a fo
toszintézis napi menetét, párhuzamosan a fotoszintézisre 
hat6 limitá16 tényezők: a zuzmó telep nedvességtartalma, a 
fényintenzitás, ~s a hőmérséklet mérésével. Méréseinket 
terepen végeztük. 
A két faj viselkedése a fotoszinté~is menete szempontjából 
el térő: a Cl. furcata ősszel, a Cl. conyoluta .. tavasszal 
mutatott maximális fotoszintézist. A Cl. convoluta esetében 
a fotoszintetikus aktivitás mértékére döntő hatásu a fány
intenzitás, a telepnedvesség csak drasztikus csökkenés 
esetén válik limitálóvá. Ezzel szemben a·Cl. furcata foto
szintetikus akti vi tásár;J széles taftományban a telepnedves
ség látszik fő limitáló tényezőnek. 
Cönológiai felvételek azt mutatták, hogy bár a Cl, convolu
ta boritása minden összboritásnál meghaladta a Cl. furcata
ét, ez utóbbi faj főleg a zártabb gyepben, a nyár IPopulus 
albai sarjak körül fordul elő tömegesen. 
Megállapi th~tó, hogy aCI. convoluta inkább "fénynövény
ként" , a Cl. furcatn inkább "árn;yéknövényként" visell:edik 
a társulásban és erre lehetséges magyaráz?tként szolgál a 
már emlitett eltérő ökofiziológiai háttér. 
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CSIRJÉK ÖKOPIZIOLÓCIAI VÁLASZAI CSERESaTÖLCYES MASODLACOS 

BRDŐSZBGÉLYÉBBB 

Mésroáros Ilona 
KLTB Növénytani Tanszék, Debrecen 

A "Sikfókut Project" kutatási Program mintaterületén a cseres

tölgyes erdó négy domináns cserjefaja /Acer tataricum, CorDUS 

saDgUiDea, luonymua verrucosus. Liguatrum vulgare/leveleiDek DÖve

kedé.i, Tizforgalmi és fotoszintetikus pigment-válaszait tanulmá

D10ztut máaodlago. erdószegélyben. 

Az egyes fajok levélterUletének és levéltömegének szezonális gya

rapodá.i ütemét az erdőszegélyben és az erdó belsejében eltéró 10-

gisztikaB vagy telitódési görbékkel jellemezhetjük. A veg.tá~iós 

időszak első felében a cserjék RLA GR és RI..yGR DÖvekedési rátái az 

erdő.zegélyben sokkal magasabbak. mint az erdó cserjeszintjében. Az 

erdó szélén a relativ megvilágitás hat-nyolcszoros emelkedésére a 

cserjék 1.5-2.5-azeres specifikus levéltömeg növekedéssel r$8gálDak. 

A mikroklimatitua milió-tényezók hatására bekövetkező nagymértékU 

tranaz.piráci6s vizvesztés az erdőszegélyben a cserjék levélviztar

talmában nagyarán7u csökkenéseket okoz. Ugyanakkor a levelek vizte
litettaégi hiánya csak a Ligustrum vulgare és a Cornus sanguinea 

esetében DÖvekszik szignifikánsan az erdő bels ej éhez képest. Az 

erdőszegélyben a négy cserjefaj W %-WSD spektruma sokkal jobban szét

huzódik egymást61, mint az erdó belsejében. A sekélyen gyökerező 

cserjék esetében az erdószegélyben nagyobb mértékü levélvizforgalmi 

válaszok mutathatók ki, mint a mélyen gyökerezőknél. A fotosziDte

tikus pigment ek szárazanyagra vonatkoztatott koncentrációja az erdő

szegélyben szignifikánsan növekszik, a levél terület-egységre meg

adott mennyiségük azonban az erdó cserjesz!ritjében kapott értékekkel 

. j6l egyezik. Az erdó szélére merőlegesen felvett transzektekben a 

nyilt terület közelében a relativ megv1lágitás emelkedés ével a leve

lek fotoszintetikus pigmentkoncentráci6ja logaritmikus görbe sze

rint csökken. 

Az eredmények alapján megállapithat6, hogy az egyes fajoknál ki

mutatott ökofizio16giai alkalmazkodások fontos szerepe,t játSZhatnak 

abban, hogy az erdó másodlagos szegélyében ezek a fajok nagy domi

nanciával és abundanciával fordulnak eló. 
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A NöVÉNYZET TElTURÁJÁNAK TÉR-IDŐBELI ÁTRENDEZ6DÉSEI MÁSOD~ 
LAGOS ERDOOZEGÉLYEKBEN 

Mészáros Ilona 
KL~E Növénytani Tannék Debrecen 

A vi~6gálataink során cseres-tölgyes cserjeszintjének és 
s~ubmontán bUkkös gyepBzintjének textura-változásait követ
tUk nyomon az erdőállományok mez6gazdasági terUlettel ill. 
irtással érintke~6 másodlagos erd68~egélylben. A textura
jellemz6k alakulását a mikroklimat$kus é~ talajkémi&! ~li6-
tényez6kkel egyUtt az erd6 szélére mer61egesen felvett tran
Bzektekben tanulmányoztut. 

A~ eredményeink azt mutatják, hogy a vizsgált másodla
gOB erd6szegélyekben a fajszám kismértékU változá8~ival szem
ben a földfeletti hajtá8denzitás és a boritá8 szignifikán
san növekedett, mivel egyes fajoknál a vegetativ h~jtáskép
zé~ feler6sodött. Az erdő belsejéhez képe8t a faj-földfelet
ti hajtásszám-diverzitás és ekvitabilitás nagymértékben 
csökkent, a faj-földfeletti hajUsboritásdiverzitáa és ek
vitabilitás értékei viszont emelkedtek. A dominanoia-divf!r
zitás görbék lefutásáb61 arra következtethetUnk, hogy az er
d6szegélyben drasztikusan megváltozik a niche-tér fajok kö
zötti felosztáaa. A sikfőkuti mintaterUleteI! végzett vizs
gálataink során megállapitottuk. hogy a relativ megvilági
tás niche-dimenzió mentén a cserjefajok többségénél a niche
szélesség az erdőszegélybf!n növekszik, az erdő bels ej éhez 
vi8zonyitva. 

A pre~encia-abszencia, a hajtásdenzitás valamint a bo
ritás adatok felhasználásával végzett cluster-analizisek és 
a differenciál profilok azt tükrözik, hogy a vizsgált erd 6-
állományok fátlan, nyilt területtel szomszédos határán az 
aljnövényzet strukturái fokozatosan átrendezódnek és 4-10 m 
széles másodlagos erdószegély mutatható ki. 



PUSZTAI FAJOK FITOMASSZA-AKKUMULÁCIÓJÁNAK ÉS FOTOSZINTETI
KUS AKTIVITÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

:MészárosJ-Draskovits Rózsa - Kovács-Láng Edit 
ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék, Budapest 

Az ökoszisztémák anyagforgalma mintegy két évtizede vál
tozatlanul mind a nemzetközi mind a hazai tudományos érdek

lődés homlokterében áll. Folyt13tva a tanszék korábbi kutatá
sait a jelen munkánkban löszpuszta-gyep tömegesebb fej ainak 

/Festuóa rupicola, S~ipa capillata, Astragalus onobrychis/ 
fitomassza struktúráját és brutto CO2 fixációja napszakos 

és szezonális változását vizsgáltuk . 
A fitomassza mennyiségét ésstruktúrúját modell töveken 

tanulmányoztuk a maximális produkció időszakában. A két fü 

modelltöveinek összes fitomasszá .ia hasonló /Festuca 82, ° gr 
Stipa 78,8 gr/; a földfeletti és föld alatti részek aránya 
eltérő /Festuca 0,54; Stipa 0,66/. Az Astragalus tövek átla
gos fitomasszája a füvekénél jóval több, 141,Q_gr. A vizs
gált talajmélységben /15 cml elhelyezkedő gyökerek súlya a
lapján a földfeletti - föld alatti része~ aránya 0,60. A 
fitomassza ilyen megoszlása a klimatikus vizkorlátozás e

redménye. 
A füvek fotoszintetikus aktivitása májusban 8 legnagyobb 

az ekkor mért napi maximális teljesitmény Festuca rupicola-
, -l -l nal 13,3 mg CO 2 . gr h, Stipa capillatanál 18,7 mg 

-l -l, -l -l, , CO 2 . gr h, amely nyarra 4 - 5 mg CO 2. gr . h ertek-
re csökken le. Az Astragalus onobrychis teljesitménye mint
egy kétszerese a füvekének. A C0 2fixació napi menete mind
három vizsgált fajnál tavasszal dél körüli maximumot muta
tott, a nyári időszakban ez a reggeli órákra tolódott át. 
Korrelációszámitások alapján megállapitottuk, hogy avege
tációs periódus folyamán a növények fotoszintetikus müködé
se más-más környezeti tényez ő limitáló hatása alatt áll. 
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LEPKÉK AKTIVITÁSA A SIKFÖKUTI ERD6 KÜLÖNBÖZO SZINTJEIN 

MALAISE CSAPDÁK GYÜJTÉSI EREDMÉNYEI ALAPJÁN 

Mészáros . Zoltán és Hrebl~ Márton 

Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest és 

AgrártUdományi Egyetem, Gödöllő 

A Sikf6kút project keretében 1987. áprilisában Malaise 

csapdákat állitottunk fel az erdő különböz6 szint jeiben. 

Két csapdát helyeztwlk el a megfigye16 tornyon: egyet a 

lombkorona-szintben, egyet pedig a lombkorona-szint fölött. 

A harmadik csapdát a toro~hoz közel a talajon állitottuk 

fel, ez a ~sapda a gyepszintb61, a cserjeszintb61 és a lomb

korona-szint aljából gyüjt. Egy negyedik csapdát az erd6n 

kivül laz erdó szélétől mintegy 200 m-rel nyilt környezet

ben állitottunk fel. 

Az eddigi adatokból előzetes következtetéseket vonhatunk 

le. Az erdőben a lepkék aktivitása a talajhOZ közel a leg

erősebb. Nagyságrenddel gyengébb aktivitást észleltünk a 

lombkorona-szintben és fölötte. Az erdőn kivül az aktivitás 

gyöngébb, mint az erdő alján, de lényegesen er6sebb, mint 

az erdő felső szint jeiben. 

Előadásunkben 1981. évi eredményeinkről számolunk be, s 

elkülönitve vizsgáljuk az éjszaka ill. nappal mozgó fajok 

aktivitását. Választ keresünk arra a kérdésre is, hogy az 

imágó-aktivitás magassága különbözü-e a herny óként a gyep

szinthez ill. a cserje- és lombkorona-szinthez kötődő fa-

joknál. 
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MESTERSÉGES GYÓGYNÖVÉNY POPULÁCIÓK FENOTIPIKUS PLASZTICITÁSA 

Mihalik Erzsébet 
JATE Növénytani Tanszék 

A gyógyszeralapanyagként jelentős speciális vegyületeket ak
kumuláló növényeket főként háztáji gazdaságokban termesztik. 
Az ország különböző vidékein elterülő termőhelyek környezeti 
feltételrendszere eltér. A környezeti hatások által kivál
tott toleranciaválaszok ismeretében pusztá.n a termőhely meg 
választásával lehetőség nyilik a speciális anyagprodukció 
növelésére. 

3 éven keresztül egy északi /Budakalász/ és egy déli /Szeged 
termőhelyen létesitett Digitalis lanata, Valeriana officina
lis és Capsicum annuum populáció összehasonlitásával elemez
tük a hatóanyag produkció szempontjából lényeges univerzális 
és speciális tulajdonságok termőhelyi különbségeiben megnyil" 
vánuló fenotipikus plaszticitást. 

Eredmények: . 
l./Az univerzális tulajdonságok /morfológia, száraztömeg 

produkció/ mindhárom popülációnál, a speciális jellemzők 
7hatóanyagok koncentrációja/ a Valeriana kivételével vál
tozékonynak bizonyultak. 

2./Az univerzális tulajdonságok változásának iránya megegye
ző. A nagyobb levélszám, levélterület és száraztömeg mind" 
három esetben a déli termőhely kedvezőbb hatását jelzi. A 
speciális tulajdonságok változása ellentétes, Digitalis
nál a déli, Capsicumnál az északi környezet fokozza a ha
tóanyag koncentrációt. 

3./A körn~7ezethatások mértéke a Dicitalis-Valeriana-Capsicum 
sorrendben csökken, de mindhárom esetben a szúraztömeg kü
lönbsége a legnagyobb, s a legkisebb hatás a speciális a
nyag koncentráció vonatkozásában érvényesUl.Ebból követ -
kezóen a hatóanyag produkciót, ami a koncentráció és a 
száraztömeg szorzata, döntően ez utóbbi határozza meg. 

4./A termőhely megválasztása. elsősorban a nagy fenotipikus 
plaszticitást ~utató, viszonylag rövid ideje termesztett 
Die:italis és Valeriana populációinál bizonyult produkció
növelő tényezőnek, a hosszu ideje termesztett Capsicumná l 
a fenotipikus plas zticitás, s ezzel a termóhelyek jelentő 
GégE; kisebb. 
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A FÖLDI KUTYA TÉR- ÉS IDŐBELI VIZSGÁLATA A DELIBLÁTI 

HOMOKPUSZTÁN /YugoslaTia/ 

Mikes Mihályl, Savic Ivo2 , Habijan-Mikes Vesna3 , Mikes Benoe3 

l - Biológiai Intézet, Ujvidék 
2 - Biológiai Intézet, Belgrád 
3 - Tartományi Természetvédelmi Hivatal, Ujvidék 

A Jugoszláviában honos 8 földikutya faj közül /S .a v i e és 

S o l d a t o v i c, 1984/ a Vajdaságban a Spalax h. hungarious 

N e h r., l898.számottevőbb népessége a delibláti homokpusztán 

/Bánát/ és a S. s. syrmiensis M é h e l y, 1909 sz6rványosan Sze

rémségben van jelen. 

A szerzők a Homokpusztán végzett több éves kutatásaik során a 

magyar földikutya táplálkozását, ásótevékenységét, diverzitását, 

éjj-nappali tevékenységét stb. tanulmányozták. Az adott tématörökhöz 

viszonyitott számos vizsgálati módszer alkalmazása és komputer ana

lizis tette lehetóvé a tér- és időbeli komplex populáoiós dinami

kai vizsgálatokat. 

Korrelativ összefüggés volt megállapitható a fosszoriális rág

osáló táplálkozása és a meghatározott gyeptársuláSOk között. A S. 

hungarious elsősorban a Festuceto-vaginatae deliblaticum, Festuceto

Potentilletum arenariae és a Chrysopogonetum pannonioum gyeptársu

lásokat kedveli. Táplálékát az Eryngium campestre, Cynodon daotylon, 

Agropyrum glaucum, Daucus carota, Euphorbia oyparissias, Ranunoulus 

bulbosus, Echinops banaticus stb. földalatti részei képezi. 

Az ásótevékenység idényszerU. A nyár-őszi aktivitás erőteljesebb 

a télihez viszonyitva. Az egyedenkénti napi 3,59 túrás 1,71 új já

ratnak felel meg. A kivájt földmennyiség 10,052 kg, amely naponként 

az állat sulyának 40-szeresét teszi ki. A friss túrások megjelené

sének 7-9, 11-13 és 17-19 óra közötti leggyakoribb időszaka az 

állat polifázisos aktivitására utal. 

A térbeli viszonyokat elemezve megállapitást nyert, hogy az 

egyes telepek közötti távolság általában 20-)0 m, azaz egy egyed 

200 i térséget birtokol. A mozgástér átlagos értéke 24,5 m Imax 48, 

min 10 ml, átlagban 144 i Imax 512, min 10 il. A homokbuckák topOg

ráfiai elrendezése függvényében a telep a buckavölgyben terül el. 

A dünehát rendszerint túrásmentes. 
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sURÜSÉGFÜGGŐ PLASZTIKUS VÁLASZOK VIZSGÁLATA 
NÖVÉNYPOPULÁCIÓKON 

Molnár Edit 

MTA Ökológiai és Botanikai Kutató Intézete 

Többéves kisérletsorozattal próbáltuk megállapitani nö

vénypopulációk kompetitiv képességétsürüséghatásra adott 

plasztikus válaszaik alapján. Vizsgálódásainkat a konspeci

fikus kölcsönhatások időbeli alakulásán kivül az interspe

cifikus kölcsönhatások detektálására is kiterjesztettük. 

Akisérletet 2 szójafajtával ('Iregszemcsei-14' és 

'Merit') és 2 gyomfajjal (Chenopodium album és Amaranthus 

chlorostachys) végeztük. A kisérlet e~rendezése a de Wit

féle szubsztituciós modell alapján történt, 3 sürüséget 

alkalmazva a 4 populáci6 összes kombinációjára ( a. keveré

kek ültetési aránya 1,1 volt). A sürüséghatás ' mellett a 

fénynek mint ökológiai tényezőnek a hatását is vizsgáltuk. 

A kölcsönhatások meglétét és mértékét variancia ill. 

dialIéI analizissel, valamint különböző, az interferencia 

vizsgálatokban alkalmazott indexekkel ( RYT, agresszivit-á

si index, RRT, stb.) jellemeztük. 
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TÖlGYERDEI MADARKÖZÖSSEG ES VEGETACIÓSZERKEZET SOKVALTOZOS 

ELEMZ~SE 
I 

MOSKAT CSABA 
• I 

TTM Allattara, Budapest 

Az erdei fészkelö madárközösségek szervezödése szorosan 

függ a vegetáció fiziognómiai szerkezetétöl, de annak flo

risztikai összetétele is hat rá. A terepadatok kiértékelé

se a változók nagy száma és sokfélesége miatt módszertani 

nehézségekbe ütközik. Az alapadatok un. 'sokutas ' (sok ·di

menziós) mátri~ban rendezhetök el, mely közvetlenül nem 

analizálható a közismert sokváltoms elj árásokkal. Egy új 

módszerkombináció azonban lehetöséget biztosit ilyen kom

plex ökológiai adatmátrixok elemzésére. A sajátérték-ordi

náción és nem-metrikus skálázáson alapuló eljárás lehetövé 

teszi a vegetáció-szerkezet egyszerüsitését, az alapadatok 

zajszint jének csökkentését, valamint a vegetációs paramé

terek és a madárfajok közös ordinációját egy alacsony di~ 

menziószámú térbe. 

A vizsgált pilisi tölgyes fészkelö madárközösségét leg

inkább a cserjeszint differenciálta, mig az erdö alapka

rakterét jelentö változók (famagasság, lombkoronaszint bo

ritása, stb . ) pedig a vizsgált térbeli skálin nem mutatta k 

összefüggést ~ madarak abundanciájával. A cserjeszint egyes 

fajokra (pl. Anthus trivialis, Emberiza citrinella) erös 

negativ hatást gyakorolt. 

A madár-habitat adatokon tesztelt eljárás általánositha

tó más jellegü komplex ökológiai adatok elemzésére is. 
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ORTHOPTERA ROVAR-EGYtlTTESEK REAKCIÓJA AZ EMBERI TEVÉKENY

SÉGRE A PILISI BIOSZFÉRA REZERVÁTUMBAN 

Nagy Barnabás 

MTA Növényvédelmi Kutat6intézet, Budapest 

A Pilis- és Visegrádi-hegységben különböző tipusu élőhe
lyeken, hál6zásos és egyelő-gyUjtéses módszerrel arra ke
restünk választ, hogy lényegesebb emberi tevékenységek mi
lyen változást idéznek elő egy főként fitofág és kis vagi
litásu rovar-egyUttes összetételében. 

A kiemelkedőbb változásokat az alábbiakban foglalhat juk 
össze: 

Az erdészeti tarvágás csak rövid időre ll-2 évi csökken
ti le az erdei Orthoptera-fajok abundanciáját, amit a hő
és fény-igényes fajok beszUremkedése nemcsak kiegyenlit, 
hanem meg is növel, különösen ha ezt terUleti kapcsolatok 
elősegitik. 

Erdei utak, vágások, nyiladékok terUletén növekedik az 
Orthoptera-egyUttesek egyed- és faj-gazdagsága az erdőhöz 
képest. A lehetséges telitettséget évek multán érik el és 
ugyancsak erős fUggvényei az optimálisabb ~lőhelyekkel va16 
terUleti kapcso16dásoknak. 

Parkol6k, játsz6terekUl használt tisztások Orthoptera
egyUttesei az exponáltságnak, illetve a vegetáció degradá
l6dásának megfelelően mennyiségileg és minőségileg Ifaj
számbanl is lecsökkennek, vagy teljesen meg is szUnnek. 

A tulzott vadsUrUség hatása összetett, egyrészt az uju
lat fejlódésének visszatartása, másrészt a taposottság mér
téke hat szelektálóan az Orthoptera-egyUttesekre. 
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CÖNOLÓGIAI És VEGETÁCIÓDINAMIKAI VIZSGÁLATOK NYIRSÉGI 
GYEPEKBEN 

Nagy Mik16s - Papp Mária 
KL~E Növénytani Tanszék, Debrecen 

A bagaméri Daru-hegyek a Nyirség K-i részén még őrzik 
az eredeti nyirségi vegetáci6 néhány társulástipusát és 
jellegzetes növényét. A homoki növények feltérképezése, 
populáci6dinamikai vizsgálata, a társulások állapotának, 
degradáci6s folyamatainak tanulmányozása mind a természet
védelem, mind a gyepgazdálkodás szempontjáb6l fontös lehet. 

Elkészitettük a terület l:lOOOO-es léptékU vegetáci6-
térképét. A társulások cöno16giai felvételezése során meg
állapitottuk, hogy az eredetileg egységes Festuco vaginatae
-Corynephoretum gyep jelentős része antropogén hatásokra 
átalakult másodlagos állományokká. A Cynodonto-Festucetum 
pseudovinae gyepen kivül a degradáci6 számos változatát 
rögzitettük. A területen ezideig 209 edényes növényt re
gisztráltunk. 

Az állattartás két irányba indit degradáci6t: l. A fa
jokatszelektálja és gyomosodást okoz. Ezt jelzi a nagy faj
szám és néhány jellegzetes homoki faj eltünése. 2. Az erős 
legelés és taposás csupasz felszineket hoz létre. Ezek be
telepedése kizár6lag gyomnövényekkel indul. A homoki gyep
társulások pionir fajai csak a 3., 4. évben jelennek meg. 

Leirtuk a terület védett növényfajának, a Pulsatilla 
pratensis ssp. hungarica feno16giai és n5vekedési ritmusát. 
Szaporodási erélyét a terméshozamával és a termések csira
képességével jellemeztük. A tőkocsányok aszmagcsoportjában 
150 termés van átlagosan, csirázási százalékuk 30-75 % kö
zött változott. A természetközeli zárt gyepben élő növények 
növekedése nagyobb, mint a bolygatott helyen élőké. Az al
faj közelében leggyakrabban előfordu16 fajok: a Festuca 
pseudovina, a Festuca sulcata, a Thymus degenianus, a Carex 
praecox, a PotentilIa arenaria és a Cynodon dactylon. 
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ELTÉRŐ ÁLLOMÁNYSZERKEZET ÉS SZÁRAZSÁGSTRESSZ HAT ÁSA A 

KUKORICA FOTOSZINTÉZIS ÖKOLÓGJ,AI VISELKEDÉSÉRE 

Nagy Zoltán, Szente Kálmán és Tuba Zoltán 
GATE Növénytani és ~óvényélettani Tanszék, Gödöllő 

A Pioneer 3839 sc hibrid két eltérő állomány.szerkezetU 
/LAI-jú és fényklimájú/ és különböző vizellátottságú állomá
nyainak fotos~1ntézis ökológiáját tanulmányoztuk. 

Az eltérő állományszerkezeteket azonos tőtávolság mel
letti eltéró sortávolsággal /40 és 10 cml alakitottIlk ki. 
A CO2-gázcserét IRGA-módszerrel, hőmérsékletkontrollált gáz
csereméró kamrában, a transzspirációt új tipusú transzspirá
ciós levélkamrában mértUk. 

A P10neer 3839 hibrid állománybeli CO2-gázcsere viselke
dése több vonatkozásban /pl. hőmérséklet-függés/ eltér a 
tiszta C4-es fajokra ismertektől. A szárazság alatti két ál
lomány közül a nagyobb LAl-jú bizonyult előnyösebbnek. 

A vizhiány megsztintetésének rövid idejü hatására mind
két állományban nő a fotoszintézis vizhasznbsitási efficien
ciája. Emögött azonban a nettó fotoszintézis emelkedésével 
párhuzamosan transzspiráció növekedés is áll, valamint a mi
tokondriális légzés e~elkedése következtében nagyobb C-vesz
teség is mutatkozik. 

A kisebb LAl-jú állományban a vizhiány megsztintetésének 
hosszabb idejü hatására a fotoszintézis vizhasznositási ef
ficienc1ája a transzspiráció csökkenésének és a nettó foto
szintézis emelkedésének következtében tartósan nő, de ezzel 
párhuzamosan a légzési veszteség is emelkedik. A nagyobb LAI
jú állományban a fotoszintézis vizhasznos1tási eff1cienciá
ja változatlan vagy csak kis mértékben csökken, ugyanakkor 
a légzéSi veszteség is kevesebb. 

A fotoszintézis vizhasznositási efficienciájának vizs
gálata az öntözés növényzet oldaláról történő optimalizálá
súhoz teremt modellezési lehetőséget. Segitségével mód nyi
lik a szárazsággal szembeni tolerancia mértékének megá.llapi
táf!ára is. 
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·TÁPLÁLtKVÁLASZTÁSI tS TÁPLÁLtKFOGYASZTÁSI VIZSGÁLATOK REPCE
DARÁZS (ATHALIA ROSAE L.) LÁRVÁIRA 

Nádasy Miklós 

KATE Növényvédelmi Intézet, Keszthely 

Vizsgálatainkból az alábbi fő összefüggéseket állapithatjuk meg: 

A vizsgált Cruciferae családba tartozó növényeket a repce

darázs lárvái egyaránt fogyaszt ják. Legnagyobb mértékben a kel
káposztát (CI=I,0558), akaralábét (CI:;:0,802l), és a repcét (CI=0,8368) 
eszik, a brokkoli (CI=0,7904) fogyasztása kisebb mértékü, de vé
leményünk szerint még ez a növény is a repcedarázs fő táplálé

kát képezi. 

Az egyes növények hasznositásának a mértéke eltérő. Legjob

ban a mustárt (ECI=199,36) és a kelkáposztát (ECI=1l,9715), legke

vésbé akaralábét (ECI=0,99-92) hasznosit ják a lárvák. A repce 

hatékonysága közepesnek mondható. 

A lárvák növekedését nem az elfogyasztott növények mennyi

sége, hanem hasznositásuknak a mértéke határozza meg. A rela
tiv növekedési arány (GR) és a bruttó hatékonyság (ECI) között 

korreláció van, az egyes növények hatékonyságuk értékeinek meg
felelően hatottak a lárvák növekedésére. 

A hőmérséklet hatással van a lárvák táplálkozásának mérté

kére. Magasabb hőmérsékleten (23 oC) a fogyasztás intenzivebb, 

ezzel párhuzamosan nőnek a bruttó hatékonyság értékei és erő

teljesebb a lárvák növekedése (GR=0,1493). Alacsonyabb hőmérsék
leten (17 oC) a táplálkozás lecsökken, de a táplálék értékesU
lésének nagyobb hatékonysága miatta lárvák növekednek, fej
lődnek (GR=Oj263l). 

Az egyes lárvastádiumban lévő lárvák táplálkozása és növe

kedése eltérő. A táplálkozási index adatai alapján az idősebb 

lárvák (L5) táplálkozása nagyobb. Ez viszont nem jelenti azt, 

hogya L2-es lárvák kártétele nem jelentős. A táplálkozási in

dex, mint ismeretes a testsulyra vonatkozik. Alevelekből, a 

. nagy méretü idős lárvák azonban természetesen többet fogyasz

tottak, igy kártétel ük is nagyobb. A táplálék hasznosulása vi 
szont egyértelmüen a fiatal lárváknál nagyobb, igy ezek növe
kedése és fejlődése is erőteljesebb, mint az idősebb lárváké. 
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MAGYARORSZÁGI PLABXTONIKUS ALGÁK PUNKCIONÁLlS MORFOLÓGIAI 
RERDSZBBÉREK VÁZLATA 

Rá_th Jóuef 

Vizgasdálkodási Tudományos Kutatóközpont, Budapest 

Az ökológiában ás eDnek rásztudományában a hidrobiológiában is, a . 

jelenságek vizsgálata ás modellezáse kát alapvetően eltáró szeml'let 

alapján történik. 

A rendszermodellekben a vizi ökoszisztémát elsősorban anyag- és 

energiaforgalmi szempontok szerint vizsgálják, amelyekben adott reá

lis objektumot Ipl. tól funkoionális szempontok alapján elhatárolt 

kompartmentek olyan összekaposolt rendszere reprezentálja, ahol a 

kapcsolatok az anyag- 's energiaforgalom 1rányainak és mértékének 

felelnek meg. Az élőlényegyUttes biotikus kompartmentekre va16 fel

osztása is olyan alapvető funkoionális tulajdonságok alapján törté

nik, mint pl. a termelés, fogyasztás és lebontás. 

A rendszermodellek nem alkalmasak számos fontos, szUkebb értelem

ben vett ökológiai, vagy szUnbiol6giai jelenség, mint pl. a s.zuk:cesz

szi6, populáoi6s kölcsönhatások és a bioindikáci6 elemzés're. 

Az un. strukturális modellek az ökoszisztémát az él6lénytársulá

sok koegzisztenc1ál1s mintázatának és a mintázat környezeti hatások

ra bekövetkező térbeni és idóbeni változásának alapján irják le. 

A rendszermodellek és a strukturális modellek alapján kapott 

eredmények nehezen, vagy egyáltalán nem egyeztethetők össze. 

A két eltérő szemléletmód közelitésének igényével megkezdtUk a 

planktonikus algák olyan funkcionális morfológiai rendszerének ki

dolgozását,amely csak az ökol6giai szempontb61 relevánsnak tekint

hető tulajdonságokat veszi figyelembe Ipl. legnagyobb lineáris máret, 

térfogat, felUlet, a vizben va16 lebegést lehetóvé tevő képletek 

száma ás márete, az egyedenkénti átlagos sejtszám/o A rendszerbe a 

hagyományos szisztematika értelemben hiányosan leirt operativ taxonok 

is beépithetók. 

A hazai vizeinkben leggyakoribb néhány száz taxon többváltoz6s 

m6dszerekkel va16 osztályozása alapján, a funkcionális morfol6giai 

rendszert kétdimenzi6s reprezentáci6ban mutatjuk: be, továbbá példá

kat adunk annak alkalmaz4sára. 
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-
.NITROGÉN TERHELÉS HATÁSA ÉVELŐ NYILT HOMOKPUSZTAGYEP SAJÁT

SÁGAIRA 

N.Molnár Zsuzsanna - Láng Edi t 
ELTE Növényrendszatani és Ökol6giai Tanszék 

A N terhelés hatásának vizsgálata a védett területek ho
moki erdóssztyep biocön6zisaiban foly6 anyagforgalmi vizs
gálat&ink részét képezi. E részfeladat megoldása során az 
alábbi kérdésekre kerestünk választ: l. történik-e változás 
a cön6zis faj összetételében a 100 illetve 200 kg N/ha d6zi
BÚ kezelés során, 2. mennyire tudja a növényzet a megnövelt 
mennyiségű nitrogént hasznositani, hogyan változnak fiziol6-
giai paraméterei, 3. miként változik a talaj összes és mo
bilis N tartalma térben és időben a trágyázás hatására, 
4. a kétféle dózis hatása egymást61 milyen eltérést mutat. 

A 3 éven át folytatott vizsgálatok eredményei a követ
kezők: A társulás fajkompoziciójában változást nem tapasz
taltunk. A 100 kg N 'dóziBÚ műtrágya alkalmazása megnövelte, 
a 200 kg N csökkentette a földfeletti élő fitomassza meny
nyiségét a domináns gyepalkotóban. A földfeletti élő részek
ben mind az összes N, mind a klorofill mennyisége átmeneti
leg megnövekedett. A növekedés nem volt arányos az alkal
mazott dózisokkal. A talaj összes N tartalmának szezonális 
változása a vegetáciÓS peri6dus első felében a trágyázás 
hatására ellentétes irányúvá vált. A mobilis N frakció sze
zonális dinamikája a műtrágya hatására "szabályosabbá" vált. 
A talaj összes N-jének turnover rate-je 0,23-ról 0,48-ra, 
a mobilis N frakci6é 0,61-ról O,96-ra emelkedett. 

A tavasszal adagolt trágya hatása ősszel már sem a nö
vényzetben, sem a talajban nem detektálhat6. A gyep önsza
bályozó rendszere ezt a beavatkozást pufferolni tudta. 
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PROTOZOA KOLONIZÁCIÓS VIZSGÁLATOK A DUNA KÜLÖNBÖZŐ VIZ~ 
MÉLYSÉGEIBEN 

Nosek János - Csutorné, Bereczky Magdolna 

MTA, ÖBKI, Magyar Dunakutató Állomás 

Korábbi vizsgálat ok kimutatták, hogy bizonyos körülmé
nyek között mind a bevonatképző és lakó,mind a planktonikus 
egysejtű szervezetek mennyiségi viszonyaiban szignifikáns 
különbség van a Duna felszinközeli és mederfenék-köz~li 
vizrétegei között. 

Jelen vizsgálat célja annak megállapitása volt, hogy ez 
a különbség az üres alzat benépesedésének folyamatában is 
fennáll-e. A vizsgálatokat mesterséges alzaton végeztük. 

A mesterséges alzatként használt tiszta, ill. - tápanyag
forrásként tojásfehérjével bevont - üveglemezeket a minden
kori vizállásnak megfelelően a vizfelszin alá és amederfenék 
közelébe helyeztük. 

A kialakult állományokban egyetlen olyan fajt sem talál
tunk, amely csak az egyik, vagy csak a másik rétegre lett 
volna jellemző. A fajok megjelenése a bevonatban a viztö
meg által szállított mindenkori'fajkinálattól' függ. Első

ként a baktérium, majd a mikroalgaevők, később (8-16. nap) 
a ragadozók és a mindenevő fajok jelennek meg. 

Az előzetes tápanyagforrás meggyorsitja, ill. egyenle
tesebbé teszi abetelepedés kezdeti s~akaszát, később, 
(8. nap) már nincs hatása. 

A betelepdés menete a 'klasszikus' betelepedési folya
mat képét mutatja, a kezdeti gyors faj' és egyedszárnnöve
kedés után csökkenés következik. 

A betelepedés menetének alapján is megállapitható volt, 
hogyafelszinközeli vizréteg kedvezőtlenebb életfeltétele
ket biztosit az egysejtűek számára mint a fenélcközeli viz
réteg. 
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KÖRNYBZETI TÉNYBZŐK HATÁSA DUNAI PROTOZOA POPULÁCIÓIRA 

Hosek János - Csutorné,Bereczky Magdolna 

MTA ÖBKI, I4agyar Dunakutat6 Állomás 

Hat fizikai-kémiai környezeti tényező /vizhőmérséklet, 

vizhozam,oldott oxigén,összs6tartalom,oldott szervesanyag, 

amm6nium-ion / populáci6méretekre gyakorolt hatását vizs

gáltuk a Duna 30 dominans, ill. konstans egysejtű fajánál 

path-analizis segitségével, kétéves adatsorok alapján. 

A vizsgált fajok relativ gyakorisága 10-80 % között vál

tozott, szaprobitási osztályba sorolásuk a nem indikátor 

fajokt6l a poliszapr6b indikátor szervezetekig terjedt. 

Táplálkozásm6djukat tekintve baktérium-,detritusz-,mikro

alga-,algaevők és ragadoz6k voltak közöttük. 

Az összehasonlithat6ság kedvéért minden fajra mind a hat 

tényezőt tartalmaz6 teljes korreláci6s sémát alkalmaztuk. 

A vizsgált környezeti tényezők összeségUkben különböző 

mértékben tehetők felelőssé az egyes fajok populáci6méreté

nek viltozásáért / a hiba-path értékek 25-85 % között 

vál toztak /. A fajok döntő többségénél cs'ak egy, vagy két 

tényezőnek volt jelentősebb hatása. A közvetett hatások 

összesége is igen változ6 mértékű, és minden esetben negativ, 

azaz a populáci6 méretét csökkentő hatású volt. 

Az áraml6 viz szempontjáb6l kitüntetett szerepű vizhozam

nak jelentős közvetlen hatása csak a ritkább előfordulású 

fajokra volt. 
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TERMÉSZETES TÁRSULÁSOK REZISZTENCIÁJA IDEGEN FAJOKKAL SZEMBEN 

Oborny Beáta 

ELTE TU 

Egy lokálisan ősi, természetes gyeptársulást /Salvio Festuoetum 

rupioolae/ és annak kUlönböaó mértékben degradált tipusait véve azt 

vissgáltam, kimutatható-e valamilyen aktiv meohanizmus a társulás

idegen fajok kiaárásában /rszisztenoia/? Felülvetéssel juttattam be 

a gyepekbe egy "potenoiálisan inváziv fajt" /Bromus arvensis/, amelyet 

abiotikus okok nem gátolnak a helyi megtelepedésben. 

Gátolja-e ennek osirázását a gyeptársulás és feloldható-e ez a 

gátlás? 

A gyep egyes állapotait /ősi, legeltetett, felszántott, stb. 

8sszesen 8 tipus/ mintázat i alapon jellemeztem, informáoi6-jellegli 

mennyiségek térfolyamatban való viselkedésével. Az eredeti mintázat 

szétrombolódása kaposolatot mutatott a rezisztencia képességének 

elvesztésével. 

A természetes, ősi gyep komoly /közel 100%-os/ rezisztenciája 

azonban ,feloldható. 

Az l. kisérletben 3 időpontban vetettem mind a 8 tipusba. A korai 

/február 28/ vetéskor a természetes társulásban volt a legalacsonyabb 

a csirázási %, mig a késói /április 14./vetéskór messze megelőzte a 

degradált tipusokat. Az ellenállÓképesség azért szünt meg, mert ha 

az időjárás azonnali csirázásra alkalmas, a mag nem tud elegendő időt 

töl teni, "inkubá16dni" a gyepben • 

A 2. kisérletben egy korai időpontban 8 adag /kUlönböző mérték

ben elócsiráztatott/ magot vetettem a természete.s társulásba. Az 

előcsiráztatás ugyancsak feloldotta a rezisztenciát. feltehetőleg 

azért, mert átbillentette a magot azon az állapoton, amelyet a gyep 

gátolni tudott. 

A speCiális kisérleti körUlmények és támad6-megtámadott pár alkal_ 

mas megválasztása ,/pl. a Bromus sötétben is cSirázik/ sok magyarázat i 

lehetőséget kizár. A tapasztalt jelenség egy lehetséges okának tar

tom a természetes társulás allelopátiáját • 
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MOHÁK STRATÉGIÁINAK ÖKOLÓGIAI, CÖNOLÓGIAI ÖSSZEFüGGÉSEI 
Orbán Sándor 

Ho Si Minh Taná~képző Főiskola Növénytani Tanszék. Eger 

12 különböző oövénytársulásban vizsgáltuk az előforduló mo
hafajok stratégiáinak környezeti összefüggéseit. A terület 
mohaszintjén cönológia i felvételezést, stratégia tipusok 
szerinti frekvencia vizsgálatokat, produkció méréseket vé
geztünk. 

A korábbi megállapitások szerint a stratégia tipusok morfo
lógiai, szaporodásbiológiai. ontogenetikai, migrációs, fe
nológiai tulajdonságok alapján jelzik a környezet viszonyait. 

A növény társulások mohaszintje stratégia szempontjából kü
lönböző, ezt a stratégia spektrumok igazolják. A spektrumok 
készitésénél az egyes stratégia tipusok frekvenciáját is 
figyelembe vettük. 

Az egymásra épülő szukcessziós fázisokban a változás jól ki
mutathatóan az első meg telepedő fajok csökkenésével, az éve

lő állandó fajok arányának jelentős növekedésével jár. A 
degradációs változások jelentősen megváltoztatják a straté
gia spektrumokat, újra az első megtelepedők jutnak döntő sze

rephez. 

A mérések arra is irányultak, hogya mohák stratégia tipusa
inak eddig kevéssé ismert tulajdonságait is megállapithas
suk - produkció, fotoszintézis, légzés, cukor-, fehérjetar
talom stb., melyek hozzájárulnak a tipusok karakterének jobb 
megismeréséhez. 
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A PROPAGULUM JELLEGŰ FITOPLANKTON POPULÁCIÓK ÉS A 
SZEZONÁLIS SZUKCESSZIÓ 

Padisák Judit 
Természetttudományi Múzeum, Növénytár(Budapest) 

1980áprllis lésoktóber 31 között 211 egymást követő 
napon a Balaton Keszthelyi öblének partközeli részén vett 
vizmintákban vizsgáltuk a fitoplankton egyedszámát. Az ada
tok részletesebb elemzése arra mutatott, hogy a ritkább fa
jok esetében az egész anyag egyetlen, 101.000 egyedet szám
láló "szupermintaként" is kezelhető, sőt, szórványos elő
elófordulásaik csakis ilyen alapon értelmezhetők. Az össze
sen talált 417 taxon közül 112 csak aminőségi vizsgálatok
hoz készült preparátumokban fordult elő.l06 faj gyakorisá
ga a "szupermintára" vonatkoztatva nem érte el a 30.000-1_ 
et.78 fajé volt 30.000-1 és 4.000-1 között, 59-é 4.000-1 

és 800-l között, 48-é 800-1 és 100-1 között,és mindössze 14 
fajé volt nagyobb, mint 100-1• A különböző gyakorisági osz
tályokba sorolható fajok időbeli előfordulásainak vizsgála
ta alapján az derült ki, hogy a kb. 2.000-1 az a kritikus 
gyakorisági érték, melynél ha nagyobb egy faj gyakorisága, 
akkor van esélye arra, hogy az adott körülmények között 
viszonylag rövid idő alatt nagyobb populáci6méretet érjen 
el, esetleg domináns sá váljon.Ilyen faj a 417 között 95 
volt, s e 95 között csak 13, mely 10-10 napos átlagokat 
tekintve legalább 5r~nál nagyobb gyakoriságot ért el. A 
2.000-l -nél kisebb gyakoriságú fajok (vizsgálatunkban az 
összes faj 80%-a) populációi propagulum-jellegúeknek te
kinthetők. 
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KISEMLÓKÖZÖSSÉGK FAJAINAK CSOPORTOSITÁSA FAKTORANALIZISSEL 

Palotás Gábor 
DATE Álla,ttani Tanszék, Debrecen 

Hortobágyon 1970-72 között nyolc eltérő élőhelyen 20 
kisemlősfaj 2137 egyedét elvonócsapdázással, 1980-82 kö
zött öt élőhelyen 16 faj 386 egyedét élvefogó csapdával 
gyújtöttUk be. 

A faktoranalizis módszerét alkalmaztuk az új mesterséges 
változók / faktorok, mint háttérváltoz6k/ és az eredeti 
változók /kisemlősfajok/ között~ összefUggések feltárására. 
A forgatásos m6dszerrél kapott háromdimenziós faktortérben 
ábrázolt , kisemlősfaj ok vetUlet,e: illetve a hozzájuk tartozó 
faktorsúly-matrix alapján faj csoportok kUlönithetők el. 

Nedvességhez kötött fajok:Neomys fOdiens, Micromys minu
tus, Mustela erminea, Arvicola terrestris, Sorex minutus. 
Erdei biotópot kedvelók:Sorex araneus, Apodemus flavicollis, 
Clethrionomys glareolus. Egyszintű pusztai biotópok fajai: 
Mus muscuius, Crocidura leucodon, Microtus arvalis, Citellus 
citellus. Erdősávban és azzal határos élőhelyen fordulnak 
elő: Apodemus microps, Crocidura suaveolens. Nedves erdei 
biot6pban élnek: Pitymys subterraneus, Sorex minutus, 
Arvicola terrestris. Agrárbiotópon és azzal határos tölté
sen, legelőn élnek: Cricetus cricetus, Microtus arvalis. 
Erdőben, erdőszélen, vizi-moc sári és agrárbiotópon él: 
Apodemus agrarius. A biotóp szintjétől fUggetlen euritop 
faj: Apodemus sylvaticus. 

A f~ktorok tehát az élőhelyek alábbi háttérváltozója
ként értelmezhetők: vizellátottság és nedvességtartalom, 
szintekre tagozódás /nyitottság-fedettség/ és ezek kombiná
ciói. 
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HORTOBÁGYI KISEML6sKÖZÖSSÉGEK DIVERZITÁSA RANGSOROLT FAJ
GYAKORISÁGI ELOSZLÁS ALAPJÁN 

Palotás Gábor 
DATE Állattani Tansz4k, Debrecen 

1980-82 kBzBtt öt tipikus hortobágyi 6l6helyen (Gala
tello-Quercetum roboris, Cypero - Phragmitea, Arrhenathere
tum elatioris, Festucion pseudovinae és Medicaginion sati
va) tavasszal, nyáron ~s ősszel 4 - 4 napos élvefogó csapdá
zással 16 kisemlősfaj 386 egyedét fogtuk be. 

Minden esetben a homogén él6helyre és alacsony faj szám
ra jellemz6en a MacArthur-féle erőforrás felosztáson alapuló 
t~rt pálca sorozat modellezte a kBzBsségek hátterét. A diver
zitást az S-N viszony medelljei alapján elemezve megállapit
ható, hogy él6helyenként csak l-4 kisem16sfaj szerepelt magas 
relativ gyakorisági értékkel (tBlgyerd6ben: Apodemus sylvati
cus, A. flavicollis, Sorex araneuB, Clethrionomys glare·olus; 
morotvában: A. agrarius, Microtus arvalis, Sorex minutus; 
kaszálón: Microtus arvalis, Mus musculus, A. sylvaticus; 
lege16n: Microtus arvalis, Mus muscuIus; lucemásban: Micro
tus arvalis), igy a görbék lefutása mind az öt esetben ~on 
hasonló volt. 

A szezonálisan lebontott rangsorolt gyakorisági elosz
lások vizsgálata is azt támasztotta alá, hogy a különböz6 
aszpektusok közösségeit leiró görb~k lefutása között sincs 
lényeges különbség, bár voltak eltérések az egyes fajok kü
lönböző évszakokban észlelt rangsorai között. 

A hortobágyi 6l6helyek kiseml6s-populációkollektivumai, 
közösségei az évszakok átlagában tehát kiegyensulyozottak, 
stabilak, j6 a szerkezetmegtart6 képességük, kivéve a töl
tés kaszál6ját, amelyre a populációk szezonális migráci6ja 
volt a jellemző. 
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HOMOKI NÖVÉNYEK EBDOMIKORRHlZÁI 

Papp Lászl6 
KLTE Növénytani Tanszék, Debrecen 

A mikorrhizás szimbionta kapcsolatoknak fontos sze~pet 
tulajdoni tanak a növények viz és tápanyag ellátásában. Keg

vizsgáltuk ezek miatt e gombák megjelenését és mennyiségét 
száraz}homoki növények gyökerében. Kegtigylléseinket a 
N,yireég keleti részén, Bagamér körzetében levő homokterUlet 
két társul ás ában /Festuco v~ginatae-Cor1Oephoretum, C1Oo
donto-Festucetum pseudovinae/ végeztUk. 

Az irodalomb6l tudjuk, hogy e növények az endomikorrhi
za egyik tipusát, a vezikuláris-arbuszkulális mikorrhizát 
/VAM! képezik. Az endomikorrhizát a gyökér elsődleges kér
gének sejtjei között megjelenő hifák és vezikulumok, vala
mint a sejtekben megfigyelhető arbuszkulumok jelzik. Kimu
tatásukra ma leginkább a laktofenolos tripánkékkel val6 
festést alkalmazzák. 

A poszteren irodalmi források felhasználásával bemutatom 
a VA mikorrhiza megjelenését, fizio16g1áját, jelentőségét. 

Kitérek a foszforfelvételben játszott szerepükre, aminek 
ma atalajok elsavanyodása miatt nagy jelentősége lehet. 
Az irodalmi bemutatáson tul, közlöm a gombák kimutatására 
felhasználhat6 fehéritési-festési procedurát. Végezetül 
mikroszkópi felvételekkel illusztrálnám a vizsgált növények 
endomikorrhizáit. 
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AZ ÖKOLÓGIA TÖRVÉNYSZERÜSÉGEI ÉS A ROVAROK 
Papp László 

Természettudományi Muzeum Állattára 

A rovarászok által megfogalmazott minden "sztochasztikus" háttérhipo
tézis, a nagy törvények iránti szkepticizmus rovarász létükből ered. Azt 
tapasztaljuk ugyanis, hogy egy-egy rovarpopuláció jelenléte, abundanciája 
stb. legtöbbször "kevéssé fontos" a társulások fennmaradása vagy stabili
tása szempontjából. Mivel ez evoluciójuk során mindig igy volt, nem ala
kultak ki szükségképpen olyan populációszabályozó mechanizmusok sem, 
amelyek a virágos növények vagy" a nagytestü gerincesek körében ismerete
sek: természetes körülmények4közgtt adott térszektorban a populáció
nagyságok néhány év alatt 10 -10 nagyságrendben változhatnak. Követke
zésképp, a rovarpopulációknál kevesebb, és még kevésbé általános ökolb
giai invariancia-elvekre számithatunk, mint a "fontos" fajpopulációk 
körében. Majdnem minden rovarfaj /reális becslés szerint ma kb. 3 millió 
faj/ evoluciós sztorija lokális kihalások és véletlenszerü megtelepedé
sek története. A rovarok /7 és sok más állatfaji "evoluciós szubordinált
sága" legáltalánosabban a szekvenciális evolucióban fejeződik ki, amely 
nemcsak a fitofág rovarok - növények, hanem az állati paraziták vonatko
zásában is érvényesnek látszik. 

A gradáció a rovarvilágon kivül csak néhány rágcsálófajra jellemző, a 
természetben ritka jelenség, azaz bár feltünő, de nem általános és mindig 
lokális. A lokális rovargradációk lehetőségét arra vonatkozó bizonyiték
ként is felfoghatjuk, hogyarovarpopulációk egyedszámának limitáltsága 
nem a források limitáltságából származik. A "sikeres" /domináns, genera
lista stb./ rovarpopulációk azonban sokkal több parazitoidot stb. 
"termeltek ki" evoluciójuk során, mint a ritka fajok . 

A Mindenáron Törvényeket Találni kényszerképzet mára különösen veszé
lyessé vált, hiszen l-2 évtizede még ugy tünhetett, hogy azért nem ta
lálunk általános érvényü invariancia-elveket, mert nem volt elegendő számu 
esettanulmányunk sem. 

Konkluzió: 1/ A rovarászok számára az esettanulmányok kora nem mostaná
ban fog véget érni. 2/ Konkrét eredményeink érvényességi körének megállapi
tásában az eddigieknél nagyobb óvatossággal kell eljárnunkj ne essünk 
azokba a csapdákba, amelyek abból adódnak, hogya növényeken, madarakon 
stb. tapasztaltakat törvényként próbáljuk objektumainkra erőltetni . 
3/ Különös figyelmet kell szentelnünk arra, hogya laboratóriumi körülmé
nyek között kapott kompeticiós stb. adatokat először és elsősorban ne 
elméleti elvekkel, hanem a szabad természetben nyert mérési adatokkal 
vessük össze. 
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A LEGELOK KOPROFÁG LtGYPOPULÁCIÚINAK DIVERZITÁSA 
Papp László 

Természettudományi Muzeum Állattára, Budapest 

1969-1985. között gyüjtött és identifikált imágóminták közül Magyaror
szágon, Spanyolországban, Afganis~tánban és Mongóliában ló Iszamár/ trá
gyákról begyüjtött mintákat dolgoztunk fel /fajösszetétel, diverzitás, 
egyenletesség összehasonlitása/. 

A legelői trágyacs0m6knak még a Palaearktikumon belül sincs a földrajzi 
helytől és a szüken értelmezett faunális környezettől független /"autoch
ton"/ légynépessége. Egy-egy trágyacsomó lárvanépessége annak környékéről 
a trágyára véletlenszerüen /?I találó, peterakásra kész nőstények utódai
ból alakul ki. Meg kellett állapitanunk, hogy a diverzitás tipusában 
semmilyen szabályszerüség sem figyelhető meg. Ugyanez érvényes a hazai 
marhalepényekből kinevel t iffiágók mintáira is. 

Ha minden koprofág faj nőstényei egyforma fertilitásuak lez kb. igazi, 
minden egyed egyforma valószinüséggel talál friss trágyacsomót és minden 
populáció mortalitása is kb. azonos ferre vonatkozóan alig vanjsmeretünk/, 
kellően nagy minták esetén gyüjtési eredményünk nem függene attól, hogy az 
adott legelő imágópopulációi hány trágya csomó között oszlanak meg, illetve, 
hogy adott számu /pl. 50001 legyet hány trágyacsomóról gyüjtöttünk be. Ugy 
tünik azonban, "kellően nagy" mintákat nem tudunk venni: ha "túl jól" 
gyüjtünk, még igen nagy identifikációs sebesség mellett sem fogjuk tudni 
feldolgozni anyagainkat . Ennek az az oka, hogy a trágyacs~k4leggya~oribb 
és ritka, de még kimutatható populációinak nagyságában 10 -10 /? 10 I-sze
res különbségek vannak. A "még kimutatható" éppen az a populáció lesz, 
amelyből l példányt fogtunk. 

Elemzésünknek komoly tanulsága van annak a programtervezetnek kivite
lezése szempontjából, amelyet több mint l évtizede vázoltam fel, és ugy 
foglalható össze, hogy az afrikai szavannákon egyre kevesebb az elefánt, 
antilop stb., egyre több a szarvasmarha, a kecske éS'a juhj vajon ezzel a 
váltással az eredeti vadfaj ok trágyájában fejlődő légyfajok lés egyéb 
rovarfajok/ populációi is eltünnek-e és milyen mértékben. Ugy látszik, 
egy bizonyos relativ gyakoriság alatt egyszerüen nem fogjuk tudni regisz
trálni a jelenlétet /pedig itt éppen a "ritka" fajok az "érdekesek"/. 

Az eddig elvégzett felületes elemzés is rámutatott a korábbi gyüjté
sek hiányosságairaj l-l trágyacsomón gyüjtött légyimágókat l-l mintaként 
kell kezelni, több mintát csak identifikációjuk elvégzése után szabad 
összevonni. Receptünk ma még: l-l legelőn sok kisebb mintát vegyünk. A 
meteorológiai és egyéb körülmények Ina psz ak , legelő állatok száma, a le
gelő becsült nagysága stb./ feljegyzése igen fontos lehet a későbbi elem
zéskor. 
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NYIRSÉGI ŐSI VEGETÁCIÓFRAGMENTUMOK ÖKOLÓGIAI 
KÉRDÉSEI 

Papp Mária 
KLTE Növénytani Tanszék, Debrecen 

A Nyirség keleti felében a korábbi évek viszonylagos 
zártsága és a máig jellemző kisparcellás gazdálkodás követ
keztében több helyen megtalálhat6k a Nyirség eredeti növény
zetének maradványfoltjai, védett növényfajokkal. Több község 
határát bejárva szembetünő a penészleki határ gazdagsága. 

A Nyirség természetes növényzetéből a lecsapolások elle
nére a Phragmition, Magnocaricion és Salicion csoportokba 
sorolhat6 társulásokb6l találhatunk többet. A magasabban 
fekVő területek erdői és gyepfoltjai erős fajösszetétel 
változáson mennek át, vagy termőhelye ik évtizedek 6ta mli

velés alatt vannak. 
A lápfoltoktovábbi megmaradása nem biztositott a kör

nyező természetes vegetáci6 átalakitása és a megváltoztatott 
vizviszonyok miatt. Az ut6bbi évek szeszélyes csapadékvi
szonyaira változ6 vitalitással reagá16 lágyszáru növények 
figyelmeztetnek a területek sürgető aktiv védelmére. 
Kulcsfajok: Angelica palustris, Calamagrostis canescens, 
Calamagrostisneglecta, Carex paradoxa, Dactylorhiza 
incarnata, Equisetum fluviatile, Eriophorum angustifolium, 
Hottonia palustris, Lastrea thelypteris, Menyanthes 
trifoliata, Molinia coerulea, Orchis palustris, Salix 
c inerea , Salix rosmarinifolia, Scirpus silvaticus. 
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AZ ANGOLNA 1 ANGUILLA ANGUILLA L. I TÁPLÁLÉKA A 
BALATONBAN 

Paulovits Gábor és Bir6 Péter 
MTABalato~i Limno16giai Kutat6intézete, 8237 Tihany 

Az európai angolnát 1961 6ta folyamatosan telepitik a 
Balatonba. 709 példány sztereo- és fénymikroszk6pos gyomor
tartalom-analizise alapján Vizsgáltuk a legfontosabb táp
lálékszervezetek térbeli és időbeli előfordulásának ará
nyát. A kora tavaszi-őszi időszak fő tápláléka a nyilt vi
zi területeken Chironomidae báb és lárVa 156 %1 volt. 
Májust61 augusztusig a táplálék főképpen a littorális zóna 
halaib61 állt 194 %1, valamint bevonatlakó rákokb61 /1,8 %1. 
A Cyprinidae aránya májusban 1,3 %. 

A Chironomidae aránya a táplálékban magasabb a DNy-i 
medencében 166 %1, mint azÉ:K-iben 136 %1. Az elmult 10 
év során a partmenti sávban megváltoztak a legfontosabb 
tápláléktipusok arányai: az elfogyasztott halak mennyi
ségének emelkedésével párhuzamosan a kor.ábban fontos sze
repet játsz6 rákok ICorophium, Dic er o gammaru s , Asellusl 
számának csökkenését tapasztaltuk. 
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A GARDA /PELECUS CULTRA.TUS L./ roRJLÁcI6DINAMIKÁJÁNAK 
ÉS TÁPLÁLKOZÁSÁ.NAK VIZSGÁLATA A BALATON ÉK-I MEDENCÉ.r~BEN 

Perényi Mikl6s és Bir6 Péter 
MTA Balatoni Limno16giai Kutat6intézete, 8237 Tihany 

A pontyfélék /Cyprinidae/ családjába tartoz6 garda 
/Pelecus cultratus/ ponto-káspikus eredetü anadr6m faj. 
A magyarországi halfauna őshonos tagja, fő hazai előfor
dulási helye a Balaton /itteni példányai teljes élete ik
lusukat a t6ban töltik/o 

Halászata a multban a balatoni zsákmány jelentős részét 
alkotta. A hetvenes évek elején jelentős állománycsökkené
sét irták le. Részesedése a fogásban a minimumra csökkent. 

1987 őszén több éves program kezdődött a balatoni garda
állományok populáei6dinamikai és táplálkozási kapcsolatai
nak vizsgálatára, öko16giai igényei, illetve a t6 anyag-
és energiaforgalmában betöltött szerepének megismerésére. 

Jelen előadás e kutatások első eredményeit ismerteti. 
Munkánk során összehasonlit6 Vizsgálatokat végeztünk a 
pikkely-m6ds zeren , illetve az otolit-esiszolaton alapu16 
kor-meghatározási m6dszerek alkalmazhat6sága és megbizha
t6sága között. Vizsgáltuk az ÉK-i medence populáci6inak 
korösszetételét, testhossz-testsuly összefüggését és kon
dició faktorát. Az egyedek éves növekedését matematikai 
modellel irtuk le. Megállapitottuk a populáciÓk mortali
tását és P/~-arányát. 

A béltart~om analizis alapján a garda táplálékát ta
vasszal és nyáron a tó különböző területein zömben zoo
plankton alkotja /73-94 %/. A tó parti övében Amphipodát 
/0,2-14 %/, vizfelszinre hulló szárazföldi rovarokat 
/0,2~10 %/ és apró halivadékot /0,1-3 %/ szintén fogyasz
tanak. 
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MAGAS SZERVESANYAGTARTALMÚ VIZEK TISZTITÁSA ELTÉRŐ 
VIZI TÁPLÁLÉKHÁLÓZATOK MENTÉN 

Perényi Mik16s és Körmendi Sándor 
MTA Balatoni. ·Limnológiai Kutat6intézete, 8231 Tihany és 
Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kara, Kaposvár 

Magyarországon évi mintegy 40 milli6 m3 higtrágya kelet
kezik, .melynek 10%-a nincs kielégitően tisztitva.Munkánk 
során olyan eljárást dolgoztunk ki, amely előre tervezett 
hatású ökológiai beavatkozások alkalmazásával alkalmas a 
mezőgazdasági üzemekben képződő higtrágya tisztitására és 
hasznositására. 

A folyamat elvi alapja, hogy átfolyásos tórendszereket 
alkalmazva a vizi táplálékhá16zat egyes elemeit, eltérő 
szervesanyag terhelhetőségük alapján sorba rendeztük, és 
térben elválasztottuk egymást61. A főbb vizkémiai para
méterek közül a KOI sMn 500mg/l-ről 20mg/l-re, az összes 
foszfor átlagosan 115 mg/l-ról 49 mg/l-re (ezen belül a 
PO~- 0,25 mg/l), az összes nitrogén 2300 mg/l-ról 2,3 mg/l
re, az ammonium-amm6nia 480 mg/l-ról 0,06 mg/l-re, a 
N03 0,13 mg/l-re csökkent. Az oldott 02-tartalom O-ról 
átlagosan 6-1 mg/l-re nőtt. 

A befolyó viz magas növényi tápanyagtartalma által 
kiváltott vizvirágzások elkerülésére kritikus helyeken a 
fényklima makrofitonokkal történő befolyásolásával alga
mentes tavakat alakitottunk ki. 

Kisérleteink azt igaZOlták, hogy a hal jelentős szere
pet játszhat a viz minőségének javitásában,eltéró azonban 
a különböző fajok illetve korosztályok szerepe. A legjobb 
eredményeket nagy telepitési busa-ivadék-állománnyal ér
tük el. 
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OSZTÁLYOZÁSOK ES ORDINÁCIÓK OSSZEHASONLtTÁSA A NÖVÉNYZET 
ELEHZtStBEN 

Pod ani János 

MTA ÖBKI, Vácrátót; 

ELTE TTK, Növényrendszertani és Ökológiai Tsz., Budapest 

Az adatstrukt&ra-feltárás és trend-keresés alapvet! módszerei 

az osztályozó és ordinációs eljárások. Az utóbbi két évtized

ben ezek egyre növekv~ szerephez jutottak a növényökológiai és 

cönológiai vizsgálatokban. A nagy lelkesedést talán csak az 

csökkenti, hogy - bár maga a metodika objektívnek tekintheto -

a kapott eredményt a kutató számos döntése befolyásolja. A min

tavételezés, a releváns változók magállapítása, az adatt{pus 

és transzformáció, a hasonlósági vagy távolságmérték, és az 

elemz~ algoritmus kiválasztása természetesen a kutató feladata. 

Annak értékelése, hogy a vizsgálat egyes lépéseiben alkalma

zott döntéseink milyen mértékben befolyásolják az eredmé~yt és 

az ebb~l levont következtetéseket, elképzelhetetlen az ered

mények összehasonlítása nélkül. Az összehasonlítások azonban 

nem feltétlenül szorítkoznak ilyen egetekre. Azonos objektumok 

különböz5 adathalmazok (pl. biotikus és abiotikus változók) 

szerinti osztályozásártak kongruenciája is csak ilymódon érté

kelhet~. Amikor permanens kvadrátok alkalmazásával szukcesszi

ós vizsgálatokat végzünk, az eredmények id5beli változása is 

jól nyomon követhet6 az összehasonlítások segitségével. 

Példák illusztrálják, hogy az összehasonlítások során az 

alábbi választási lehetgségeink vannak: 

l) Típuson belüli vagy típusok közötti összevetés; 

2) Hasonlóság vagy konszenzus; 

3) Szignifikancia próbák vagy egyszer« feltáró analízis; 

4) Totális összehasonlítás vagy egy referencia alkalmazása; 

5) Kongruencia-elemzés vagy az algoritmikus hatások kisza

rése; 

6) Elemi vagy komplex összehasonlítások; és 

7) Egyváltozós vagy tobbváltozós összehasonlítások. 

-150-



SYN-TAX III: 

SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMCSOMAG ÖKOLÓGIAI; CÖNOLÓGIAI ÉS 

TAXONÓMIAI ADATOK ELEMZÉS fRE 

Pod ani János 

MTA ÖBKI, Vácrát6t; 

ELTE TTK, Növényrendszertani és Ökol6giai Tsz., Budapest 

A SYN-TAX programcsomag legújabb, immár harmadik változata 

IBM 370 nagyszámit6gépre illetve IBM PC-kompatibilis személyi 

számit6gépekre készült el. A FORTRAN nyelven írott programok 

a többváltoz6s biol6giai adatok elemzésének számtalan m6d

szerét tartalmazzák. Elsősorban ökol6giai, cönol6giai és ta

xon6miai jelleg~ problémák megoldásában juthatnak szerephez, de 

a programok jelent5s része általános~n használhat6 minden olyan 

esetben, amikor valamilyen objektumokat számos jellemzővel 

irunk le s célunk az adatok rejtett struktúrájának feltárása. 

A programok a következő főbb számitási feladatok ellátására 

alkalmasak: 

I. Osztályozás. A NCLAS2 és HMCL2 programok 8-8 különféle agglomeratív, 

kombináci6s algoritmussal mintegy 25-féle távolság és hasonlósági formula 

alapján osztályoznak. Az INFCL2 program informáci6elméleti kritériumok 

alapján agglomeratív, az ASSINF program pedig divizív osztályozást végez. 

A MINGFC program egy globális fúzi6s kritérium optimalizálásával hierarchi

kusan, a PARREL program pedig nem-hierarchikusan osztályoz. Számos opci6 

más programcsomagokban nem találhat6 meg. 

II. Ordináci6. A PRINCOMP program a főkomponens analízis 3 változatát 

és korreszpondencia-elemzést hajt végre. Metrikus többdimenzi6s skálázást 

végez a PRINCOOR program. A MINSPAN programmal szerkesztett minimális feszi

tett fa-gráf j61 használhat6 az ordináci6 eredményének értékelésében. 

III. Osztályozllsok értékelése. A BLOCK program a blokk osztályozás 

eredményét értékeli, a DEN COM , DENDAT, PARCOM és PARTEST programok osztá

lyozások összehasonlítására használhat6k. 

IV. Mintavételezés szimuláci6ja. Digitalizált pontmintázatok alapján 

az ELSAM2, a SAMPROC és az EXPRES programok végezne k mintavételezést. 

V. Karakterek relativ fontossága. A RANSQ, RANKINF és SUMR programok 

fontossági sorrendet állítanak fel attributumok között. 

VI. Synbiologiai mintázatelemzésre alkalmas az INPR03 program; 



A FOLYAMATOSAN SZAPORODÓ PLANKTONRÁKOK PRODUKCIÓBECSLÉSÉ~ 

NEK LEHET6SÉGEI ÉS NEHÉZSÉGEI 

Ponyi Jenő 

MTA Balatoni Limnol6giai Kutatóintézete, Tihany 

Lomniczi Ti bor 

ELGI Geofizikai Obszervatórium, Tihany 

A Balatonból naponta gyüjtött Daphnia cucullata populá

ción vizsgáltuk a produkcióbecslésre használt 3 különböző 

modell IEdmondson-féle módszer, Winberg-módszerén alapuló 

elimináci6 becslés, Argentesi-modelll alkalmazhatóságát, 

különös tekintettel a mintavételek gyakoriságára. 

Megállapitottuk többek között, hogy III a kUlönböző 

modellek segitségével számolt átlagos produkció értékek, 

nem különböznek számottevően egymástól 12,31 - 3,65/ug 

száraz suly .l~. nap-l közötti. 121 A naponta vett minták 

biomassza különbségei gyakorlatilag együtt változnak az al

kalmazott módszerekkel becsült produkció értékekkel. 131 A 

ritka gyüjtési sorozatok 12, 3, 4 ••• napos időközökl min

táról-mintára számolt mortalitási értékei, a produkció 

alulbecsléséhez vezetnek. Pl. a szimulált kétnapos minta

vételnél 30-40 suly %-al, ennél ritkább gyüjtésU adatok 

felhasználásánál 50-80 r~al alacsonyabb a kapott érték. 

Ennek elkerUlésére, ill. csökkentésére célszerUbb a mor

talitást süru adatsorok Inapi mintavételi trendjéból 

számolni. 
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MADARAK F~SZEKALJM~RET TRENDJ~NEK SOKVALTOZőS VIZSGALATA 

Populáció biológiai Munkacsoport 
ELTE Genetikai Tanszék 

Tapasztalati tény, hogya legkülönbözöbb állatfajok 
populációina~ termékenysége a trópusoktól a sarkok felé 
egyre nagyobb. Ez speciális megnyilvánulása annk az 
általános jelenségnek, hogy miközben egy populációban romló 
környezeti feltételek mellett a halálozási ráta növekszik, a 
nagyobb termékenységü változat terjed el. A kérdés!1nk az, 
hogya termékenység, vagy más mennyiségi jelleg optimuma a 
környezet változásásval milyen mechanizmus szerint és milyen 
irányba mozdul el. 

Mivel a populációk nagysága egy-egy területen 
szabályozott egyes demográfiai paraméterek értékei függnek a 
populációdenzitéstól. A MacArthur principium kimondja, hogy 
a nagyobb termékenységü egyedek rátermettsége gyorsabban 
csökken a populáció növekedésével, mint a kisebb 
termékenységüeké. Ebböl következöen nagy egyensúlyi 
denzitásnál az optimális termékenység csökken, kis 
denzitásnál pedig nö . Hipotézisünk az, hogy sok fajban az 
egy pár által felnevelhetö utódok száma denzitásfüggö, ezért 
a téli haláloyás növekedése a populációdenzitás lecsökkenése 
révén a termékenység növekedés éhez vezet. 

Hipotézisünket különbözö madárgenusokhoz tartozó fajokon 
teszteltük . A madarak jó vizsgálati objektumok, mert 
termékenységűk és túlélésűk viszonylag könnyen mérhetö és a 
gyakori csoportokról az egész európai kontinensen gyüjtenek 
szaporodási adatokat. A teszthez szükséges adatok három 
csoportból származnak . Elsö a Parus genus (cinegék), második 
az ugyancsak odúköltö Ficedula genus (légykapók) csoportja, 
s harmadik a füstifecske (Hirundo rustica) . Az értékeléshez 
kétváltozós és sokváltozós módszereket használtunk. 
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INTRASPECIFIKUS KOMPETICI6 ELTtR~ BABITUSU CUKORRÉPA FAJTÁK 
EGYEDEI KÖZÖTT 

Dr. Pozsgai Jenő 
Cukortermelési Kutat6 Intézet, Sopronhorpács 

A különböző genotipusu cukorrépa fajták között habitusbeli el
térések is vannak, főként a levélterUlet, levélnyélhossz, levél
állás-szög és fejlődési dinamika tekintetében. Kisérleteinkben a 
különböző habitusu fajták egyedei közötti kompetici6t tanulmá
nyoztuk azzal a céllal, hogy megállapitsuk: ki tudunk-e alakita
ni olyan növényállományt, melyben a különböző habitusu egyedek 
aránya optimális, a levélzet architecturájának kedvező alakulá
sa miatt a kompetici6s nyomás 8 gazdaságilag hasznos "gyökértö
meg" növekedéséhez vezet, az optimális fényhasznositás pedig a 
beltartalmi mutat6k javulását eredményezi. 
Két különböző vetésm6ddal biztositottuk a kisérletekben szerep
lő fajták egyedeinek /csak a sorokon belül, csak a sorok között, 
mind a sorokon belül, mind a sorok közötti vál~oz6 arányát. A 
vizsgálati módszerként alkalmazott növekedés-analizishez a ve
getáci6 során 14 naponként vett minták /10-10 répa/ mérési ada
taib6l növekedési indexeket számoltunk. Ugyanezen időpontokban 
meghatároztuk a levelek klorofill tartalmát. A tenyészidőszak 
végén a répatermés mennyiségét és minőségi jellemzőit mértük. 
A legfontosabb eredmények: az egyes fajtákat különböző sorarány
ban keverten tartalmaz6 cukorrépa vetések répa- és cukortermése 
jObb, mint a tiszta vetéseké, a beltartalmi mutatók alakulása 
változó. A tiszta vetések LAI-a nagyobb, mint a kevert vetése
ké, utóbbiak azonban a kisebb, de optimális LAl-al/a nagyobb 
NAR és CGR értéke és azok időbeli egybeesése ezt jelzi/, a 
klorofill-szint szerint intenzivebb fotoszintézissel, jobb fény
hasznositással nagyobb gazdasági hozamot eredményeznek. 
Az entrópia és efficiencia számitások eredményei is a különböző 
fajtáju sorok közötti kisebb kompeticiór61, az ily ~6don létre
hozott "kevert" vetések előnyeiről tanuskodnak. 
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HOMOKI ÉS LÖSZ SZUKCESSZI6 SOROZAT ÖSSZEalSONLITÁSA ~INDlKÁTOR 

ÉRTÉKEK~ ALAPJÁlI 

Précdayi Istvú és BodBár Terézia 

KLTE l'iövé-Ytu.i Taasdk, Debrece. 

Keszes homoki és lösz szkcesszió sorozat tagjait ha,oalitottuk 

össze ua. "W és R értékek" /skálák kategóriáit alapjáa. A homoki 

sorozat tagjait Zsolt ill. Szodfridt közleméayéb6l vettük, a lösz 

sorozatba tartozó társulások, asszooiációk, ill. szubasszociációk 

listáját Zólyomi engedte át feldolgozásra. 

A homoki sorozat tagjai: Brometum tectorum, Pestucetum vagiRatae, 

Festucetum sulcatae, Junipero-Populetum, Coavallario-vagiRatae, res

tuc.tum sulcatae, Amygdal.tum naaae, Aceri tatarico-Quero.tum su

bass. lithospe~tosum, Ac.ri tatarico-Queroetum subass ; <f.stuce

tosum. 

A skálák kateg6riáiba besorolt fajok gyakoriságát használtuk fel

dolgozásukban. Az Orlóci-féle távolság felhasználásával el6állitott 

mátrix alapján a teljes lánc eljárással cluster analizist végeztUnk. 

Az R-kategóriákkal történt analizis az Amygdaletumot a Salvio

Pestuoetumot vonta össze, mely csoporthoz kaposolódott a Brometum 

tectorum és a Pestucetum sulcatae; ezekt6l eléggé elválik az Agro

pyro-Kochietum és a Festucetum vaginátae. Az emlitett társulásoktól 

teljesen különállnak az Aceri tatarico-Queroetum subass. lithosper

metosum és feetucetosum és ezekt6l is elkUlönUl a Junipero- Populetum 

_ Convallario-Queroetum csoport. A W-kategóriák esetében az analizis 

két nagy csoportot, herbosa-lignosa, eredményezett. A herbosa nagy 

csoporton belUl a Brometum tectorumból és Agropyro-Kochietumból, a 

Festucetum sulcataeból és Salvio-Pestucetumból képZŐdött egy-egy 

ill. egy nagyobb csoport, mely utóbbihoz kapcsolódott akUlönálló 

Pestucetum vaginatae. A lignosa nagy csoporton belUl a tatárjuharos 

tölgyes két szubasszociációjából, a Junipero-Populetumb6l és Amygda

letum nanaeból alakult ki egy-egy cluster, melyek összekapcsol6dása 

után lépett be a Convallar1o-Queroetum. 
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SZURő És RAGADOZÓ RÁKOK SZEREPE A BALATONBAN 

P. dr. Zánkai Nóra 
MTA Balatoni Limnol6giai Kutet6intézete, Tihany 

A t6 oligo-mezotr6f területein a nyilt vizben 8 rákfaj 
él. KözülUk 4 algát, detrituszt, CaCO) részecskéket és az 
azokra tapadt baktériumokat szür ki a vizből, a másik 4 
fiatal korában a szürőkhöz hasonl6 táplálékot fogyaszt, 
idősebb korban azonban részleges ragadozóvá válik. 

A szUrve táplálkozók között az egyes fajok egységnyi 
idő alatt eltérő vizmennyiségeket képesek átszürni. Leg
többet /max. 11 ml/ állat/napl a Daphnia galeata, legkeve
sebbet /max. 2,1 ml/állat/nap/ a Diaphanosoma brachyurum. 
Természetesen a fajpopulációk fiatal tagjai vesznek fel 
kevesebb táplálékot. 

A "ragadoz6k" tulajdonképpen mindenevők. Táplálékuk fe
le-fele arányban állati, ill. növényi eredetU. A Balatonban 
főleg a kisebbtestU kerekesférgeket, más é s saját faju na
uplius lárvákat nyelnek le egészben. Azonban képesek na
gyobb testü állatok megtámadására is, sőt az adultak kö
zötti kannibalizmus sem ritka. Ilyenkor darabokat tépnek 
ki az áldozat testéből. 

A rákplankton szerepe a tóban összetételétől és sürUsé
gétől függ. Ez utóbbi nem sokat változik a 80-as években. 
Átlagosan 100 rák van egy liter vizben. Az összetétel 
azonban évről évre eltér. Amikor a szürők vannak túlsúly
ban, a kisméretU algák elfogyasztási~val jelentősen hozzá
járulnak az algásodás c sökkentéséhez /pl 1983-ban, amikor 
a viz átlagosan 14 %-át szürték át l nap alattI. Ha az 
eutrofizáció követke ztében megnő a ra3adozók száma /pl. 
1982/ , ez a vizminő ség további romlását eredményezi a 
szürők kifalása miatt bekövetkező alga-elszaporodás miatt. 
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A KUKORICA NEHÉZFÉMTARTALMA A FöVÁROSI SZEMÉTÉGETöMU KÖZELÉ
BEN 

Radimszky László 

MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, vácrátót 

A fováros belterületei felol a peremkerületek irányába fel

lépo diffuz eredetü légszennyezodés egy szemétégeto IBp.XV. 

kerületI és két forgalmas közut 1M3, 261 által okozott vagy 

feltételezheto Zn, Cu, Cd, Pb, Ni-terhelés mértékét vizsgál

tuk a kukorica földfeletti részeiben Ibajusz, cimer, levélhü

vely és levéllemez találkozása, levéllemez, levélhüvely, szár, 

külso csuhélevél, belso csuhélevél, szem és csutka/. 

A szemétégetotol IFKFV Hulladékhasznositómül, mint szennye

zoforrástól D-K-i irányban 2,5 km távolságig, melyet két for

galmas közut szel át, nyolc mintavételi helyet jelöltünk ki. 

Vizsgálati eredményeink alapján a következo megállapitásokat 

tehetjük: 

A vizsgált növényi részek a nehézfémeket eltéro mennyiség

ben és mennyiségi viszonyok alapján eltéro sorrendben tartal

mazzák. 

A kukorica vizsgá lt szerveit ill. részeit az imisszió és 

ezzel összefüggésben a nehézfémtartalom alapján két csoportba 

oszthatjuk. Az imisszió közvetlen hatásának kitett részek Iba

jusz, cimer, levé llemez, levélhüvely és levéllemez találkozá

sa, levélhüvely é s külso csuhélevélI a vizsgált nehézfémeket 

- elsosorban a Zn-t, Pb-t, és Cu-t - többszörösen nagyobb meny

nyiségben tartalmazzák, mint az imisszió közvetlen hatásától 

elzárt növényi része k Icsutka, szem, belso csuhélevélI. Ez u

tóbbiakban Pb-t kimutatni nem tudtunk. 

A vizsgált térségben a fováros belterületei felol ható dif

fuz szennyezo források hatásai is érvényesülnek, mely különö

sen kifejezet a vizsgált növény részeinek Cd- és Zn- koncent

rációiban . 
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SZIKI LEGELö NöVtNYZETI VALTOZATOSSAGANAK tRTELMEZtSE A 

TALAJTULAJDONSAGOk ELEMZtStVEL 

Raj kai Kc1lmc1n 

MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete, Budapest 

A Hortobc1gyi Nemzeti Park területén nemzetközi együtt

maködésben tanulmc1nyoztuk egy szikes legelő talajainak és 

növényzetének térbeli v6ltozatoss6g6t . A vizsgc1latok sorc1n egy 

21 méter hosszú keresztszelvény t jelöltünk ki. A transzekt 

mentén 30x30 cm-es egymc1ssal érintkez6en kijelölt 60 db 

mintanégyzetben följegyeztük az el6forduló növényfajokat és 

azok becsült borít6sértékét, valamint 1.5 m-enként talajtani 

megfigyeléseket és mintavételt végeztünk, 16 db talajszelvény 

genetikai szintjeiból összesen 108 db talajmintc1t gyűjtöttünk 

és azoknak 10 kémiai és 5 fizikai jellemz6jét hatc1roztuk meg. 

Ez a mintavételi elrendezés és adathalmaz - kiegészítve a 

helyszíni megfigyelésekkel - szolgc1lt arra, hogy megc1llap:ítsuk 

mely talajtulajdonság-kombinációk esnek egybe valamely növény

fajkombinációval. 

Vizsg6lódásunk egyrészt a talajtulajdonságok. másrészt a 

növényfajok és borítc1sértékeik transzekt menti hasonlóságainak 

(ismétlódésének) és azok egybeesésének a megállapítására 

irc1nyult. Többv6ltozós korrel6ciós és regressziós elemzést 

végeztünk arra vonatkozóan. hogy a felszíntől sz6mítva milyen 

talajmélységig mutatható ki összefüggés a növényzet i és a 

talajjellemzők között. 

Meg61lapítottuk. hogy a talajtulajdonság-kombináciÓk és 

azok transzekt menti ismétlődése egYértelmúen megjelenik a 

növényzet faj összetéte l ében és a n'övényf aj ok bor í t 6s

értékeiben, 

Az összborít6s a talaj felszíni rétegének pH-jával negatív. 

a kékalga a mész- és sótartalmával. a sziki üröm a homok

tartalm6val. a sziki mézp6zsit a sótartalmával mutat erős 

pozitív korrelációt. Kimutattuk. hogya 30-40 cm-nél mélyebb 

talajszintekben mért talajtulajdonságok a vizsgált növény

jellemz6kkel nem mutatnak összefüggést. 

-158 -

-



ANTROPOGÉN EREDETŰ POTAMOGETON PECTINATUS ÁLLOMÁNYOK VIZS
GÁLATA A DUNA BUDAPEST FELETTI SZAKASzÁN /1670-1694 FKM/ 

Ráth Tamásné 
Magyar Dunakutató Állomás, Göd 

1~ Duna magyarországi középső szakaszán a vizi növényzet je
lentősége néhány évtizeddel ezelőtt még elenyésző volt. A 
folyarnszabályozási munkák következtében azonban, olyan fel
iszapolódó, la.ssú vizáramlású helyek keletkeztek /pl.a sar
kantyúöblökben, a sodorvonaltól távol eső parti sávban/, 
amelyek alkalmassá váltak a hinárvegetáció megtelepedésére. 
A kezdetben kisebb, majd egyre, nagyobb foltokban me~jelenő 
hinárállományok uralkodó faja a Potamogeton pectinatus. 
E korábban csak állóvizekból ismert növényről az 1974-ben 
megkezdett vizsgálatok óta számos információt gyüjtöttünk. 

l. A folyóvizi hinárállományok fajban szegények. A Potamo
geton pectinatus mellett jellemző a változó vizmélységhez 
és áramláshoz alkalmazkodó mocsári fajok megtelepedése /Ro
rippa amphibia, Butomus umbellatus f.submersus stb./. Jelen
tős mennyiségben megtalálható a 'Cladophora sp., valamint az 
utóbbi években szórványosan a békalencse-félék is /Lemna 
minor, Spirodela polyrrhiza/. 
2. A Potamogeton pectinatus fitomasszaprodukciója a hazai 
hinárprodukciós adatokkal összehasonlitva közepes. Az évi 
produkciót a környezeti tényeZŐk közülels ösorban a Duna 
vizjárása befol~ásolja. Egyenletes, közepesnél kissé ala
csonyabb vizállás növeli /412 g.m-2szárazsúly/, a tartósan 
magas vizállás, gyakori árhullámok csökkentik a termelést 
/141 g.m-2/. 
3. A Potamogeton pectinatus állományok megjelenése és ter
jedése a Dunában, kapcsolatos a viz t ápany agdús ul ás ával is. 
Ezt a növények jelentős N és P tartalma jól jelzi. /N: 1,4-
-2,6 ;~ , P: 0,34-0,39 %/. A N értékek alapján termőhelyi 
különbségek is megfigyelhetők. Igy a kommunális és ipari 
szennyvizekkel jobban terhelt helyeken /Visegrád, Váci, 
mindenkor nagyobb a N a kkumuláció. A P értékelcnél a tel'mő

helyek között lényeges különbségi3t nem tapasztaltunk. 
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BIOSZFÉRA REZERVÁTUMOK INTEGRÁLT MONITORING RENDSZERÉNEK 
EURÓPAI KÖVETELMÉNYEI ÉS A HAZAI ÖKOLÓGIAI KUTATÁSOK 

R e m é n y i 

OKTH Természetvédelmi Főosztály, Budapest 

A 4. Természetvédelmi világkongresszuson megállapítást 
nyert, hogy korábban a természet vette körül az embert, ma 
már azonban a természet fuldoklik az emberi környezet szo
rításában. A még megmaradt természeti értékek megőrzése, a 
természeti erőforrások optimális hasznosítása az emberiség 
fennmaradásának, a jövő generációk életfeltételeinek és 
boldogulásának alapvető és sürgető követelménye. A Brundt
land Bizottság hasonló szellemben rögzítette "Közös jövőnk" 
címü jelentésében a környezet állapota és a fejlődés har
mónikus biztosításának alapfeltételét. 
Az Európai Gazdasági Bizottság és a Svéd Nemzeti Környezet
védelmi Hivatal közös rendezésében nemzetközi szakbizottság 
javaslatot dolgozott ki a Bioszféra Rezervátumokban az in
tegrált környezetvédelmi monitoring rendszer egységes ki
alakítására és működtetésére. Bár ez az ajánlás nem kötele
ző érvényű, a hazai ökológiai kutatások szempontjából is 
célszerű figyelembe venni. Sajnálatos, de vitathatatlan 
tény, hogy a komplex ökológiai kut~tásokban, a biomonito
ringban más nemr.etekhez képest lépéshátrányba kerültilnk. 
Ennek nem kizárólag pénzügyi, hanem szemléleti és egyéb 
okai is vannak. Ezeknek a hiányosságoknak a felszámolását 
az Ökológus Kongresszus jelentősen segítheti. 
Az előadás az integrált monitorine rendszer felépítését, 
szakmai követelményeit kívánja bemutatni, öS 8zehasonlítva 
az eddigi hazai eredményekkel. A rendszer a környezet fo
kozódó savasodásával, az új típusú erdókárosodásokkal kap
csolatos kutatások sorcin is feltétlenül figyelembe veendő, 
s így a hazai ökológia hosszú távú fejlődésenek és feladata-

,/ inak 8zempontj áb61 is irányt muta tó. 
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AGGREGÁCI6s VIZSGÁLAT OK DOLOMITGYEPBK GYBPSZINTLAXÓ BAGOLYLBPKÉII 

Ronkay László 

TTK Állattára, Budapest 

A vizsgálatok oálja t8bb jellemző dolomitgyep-bago17lepkefaj 

tárbeli eloszlásának, az eloszlás időbeni változásainak megi ... ~se 

lehetőleg minál t8bb szemaforont esetáben, Talam1nt az egyes szema

forontok élőhelytipus-preferenciájának tisztázása. 

A vizsgálatokat egyedi illetve csoportos je18lés-Tisszatogással 

/1mágók/ illetve elvonásos mintavátellel /herny6k, bábok/ terveztük, 

a terepvizsgálatok a budaörsi Odvashegyen folytat. A tervezett m~to

dika az ut6bbi esetben alkalmazhatatlannak bizonyult, ugyanakkor azt 

a - félsivatagi-sivatagi élőhelyeken már kimutatott - jelenséget 

észleltUk, miszerint a száraz. seké17 talajú és er5sen erodáló dó 

dolomitgyepekben a talajlakó Noctuidae hernyók átveszik a földi

giliszták szerepét a n8vényi részek talajba juttatásával ás a talaj 

járatokkal történő átszellőztetésében. 

Az imág6k esti aggregációs hajlamára már korábbi tereptapaszta

latok is utaltak. ennek az aggregációs hajlamnak helytől és időtől. 

valamint a növényzettől va16 fUggését vizsgáltuk. Az eredmények az 

alábbiakban foglalhatók assze: 

- az esti aggregá16dás alapvetően ,táplálkozási jellegU és a lan

.kásabb szegélytársulásokban megtalálhat6 Cirsium-Centaurea

Carduus állományokra korlátoz6dik 

- az aggregá16dás a párkereséstől tuggetlen 

- az egyes egyedek aggregá16dási hely-választása véletlenszerU és 

egymást követő napokban jelentősen eltér,ó lehet 

- az aggregá16dás időszakos. már az este második felében megszU

nit és a popUláCió az 1dőjárásviszonyokt61 erősen tuggő rando

mizá16dást mutat 

- a nappali rejtőzködőhelyek kiválasztása az e,sti aggregá16dást61 

nagymértékben fUggetlen. 

Az eredményekből kitUnik. hogy az esti aggregáei6s viselkedés 

mindenekelőtt a táplálékforrások fUggvénye. ugyanakkor jelentős 

szerepet játszik a mindinkább széttorgácsolt élőhelydarabkákon élő 

részpopulációk közötti géncserében. 
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A RAGADOZÁS l'1ÉRÉSE: KISÉRLET GYCMJS ÉS GYCMIRTOTT KUKORICÁSBAN 

Samu Ferenc, Lövei Gábor 

MTA Növényvédelmi Kutatóintézet, Állattani Osztály, Funkcionális 

Ökológiai Laboratórium, 1525 Budapest, Pf. 102. 

A talajon aktív polifág ízeltlábú ragadozók tevékenységét 

vizsgáltuk gyolOOs és gyomirtott kukoricásban. A ragadozás 

mértékét kihelyezett és helyhez kötött levéltetvek fogyasztásával 

jellemeztük. 

MegvizsgáHukL a ragadozás mértéke és az egyes ragadozó csoportok 

gyakorisága, ill. a növényzet néhány jellemzője Igyomboritás, 

-magasság, kukorica sürüsége, magasságai közötti kapcsolatot. A ki

értékelést varianciaanalizissel, a korrelációk vizsgálatával és fő

komponens-analizissel végeztük. 

Szignifikáns különbséget találtunk a különböző gyomosságu par

cellákban tapasztalt ragadozás i értékek között. A megvizsgált ~a

gadozó csoportok közül a korrelációanalizis és a PCA pozitiv kap

csolatot csak a ragadozás mértéke és a ragadozók összegyedszáma, ill. 

a futÓbogarak száma között mutatott. 
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MADÁRGUILDEK SZEGREGÁCI6JA A VEGETÁCI6 SZERKE3ETE SZER:rnT, -
DE CSAK PERTURBÁLT ÉLÓHELYEKEN 

Sasvári Lajos - Csörgő Tibor 

ELTE Állat szervezettani Tanszék t Budape.st 

Három eredeti /tölgyerdő, bükkerdő, nyáras borókal és hét 
perturbált /tölgyerdei irtás, sik- és dombvidéki erdei feny
ves, akácerdő, hétvégi házak és kertek övezete, nagyüzemi gyü
mölcsös, városi park/ élőhelyen felmértük a mintaterület és a 
táplálkozó madarak élelemszerző helyének vegetációs szerkeze
tét reproduktiv időszakban. A vegetációs szerkezet heteroge
nitását Blondel és Cuvillier /1977 Oiko~ 29:326-331/ sztra
tifikációs módszerét követve a növényzet horizontális IVDHI 
és vertikális diverzitásával /VDV/, ill. a kettő esszegével 
mint teljes diverzitással /VDT/ értékeltük. lA táplálékszer
ző helyekre mért horizontális diverzitás jele BDH, vertikális 
diverzitásé BDV, teljes diverzitásm BDT./ 

Perturbált élőhelyeken a taxonómiailag közel rokon fajok
ból álló guildek élesen elkülönülő csoportokként szegregálód
nak BDH és BDV értékük szerint. A városi parkban és az erede
ti élőhelyeken nincs elkülönülés, a guildek átfedődnek egymás
sal. Átfedéskor BDH és BDV értékük szerint a fajok guiIdeken 
belüli különbsége magas, szegregálódáskor" alacsony. 

A táplálékszerző ' helyek teljes vegetációs diverzitásának 
átlaga /BDT/ és az élőhelyek teljes vegetációs diverzitása 
/VDT/ között pozitiv korreláció van. Az eredeti élőhelyeken 
és a városi parkban a VDT és BDT kö~ti különbség minimális, 
közel a zéróhoz, perturbált élőhelyeken a különbség megnő. 

Eredeti élőhelyükön reproduktiv időszakban a madarak pre
diktiv forráskörnyezetben élnek, a guildek a habitat-varia
bilitás szélesebb skáláját foglalják el. Ezért nagy a guil
dek átfedése, ezért minimális a különbség VDT és BDT között. 

Perturbált élőhelyeken a forráskészlet szegényebb, a kompe
tició elkerülésére a guildek táplálékszerző helyük heterogeni
tása szerint szegregálódnak, /a habitat-variabilitás szükebb 
skáláját foglalják el,/ ezért nagy a különbség VDT és BDT 
:5 rt01c ek között. 
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A HŐMÉRSÉKLET ÉS FOTOPERIÓDQS SZERBPE A LOMBOSFA FEHÉRMOLY 
/LEUOOPTERA MALIFOLIELLA O. G. COSTA, LEP.: LYONETIDAE/ SZEZONÁLIS 

FEJLŐDÉSÉBEN' 

Dr. SáriDger Gyula 

ATE NBvényvédelmi Intézet, Keszthely 

A L.malifoliella hazai tömeges elszaporodása 6ta / a 70-es évek 

aásodik fele/, évenként és helyenként változ6 nemzedékszámmal je

lentkezik.Az eltér6 szezonális fejlődés okainak felderitésére 

részletes laborat6rium1 és szabadfSldi vizsgálatokat végeztünk. 

Az imág6k peterakásához 4-5 leveles almamagoncokat használtunk . 

fel. Az 1984-ben végzett tájékoztat6 vizsgálatainkban megállapi

tottuk, hogy a fajnak bábállapotban fellép6 fakultativ diapauzája 

van, amelyet a hőmérséklet és a fotoperi6dus egyUttes hatása szab 

meg. A diapauza szempontjáb6l döntő kritikus megvilágitási idő 

lSoO-on 15 6ra és 15 6ra 15 perc, 23 OC_on 14 6ra 45 perc és 15 6ra 

és 2SoC-on 14 6ra 15 perc és 14 6ra 30 perc között van. A két 

szélső hőmérséklet/1S-280C/ között a kritikus megvilágitási idő 
k~zel egy 6ra. A diapauza kialakulására nézve kritikus megvilági

tási időt, a lárvafejlődés második felében -érzékelik a lárvák. 

A pete és a báb érzéketlen a fotoperi6dusra. 

Ha a szkotofázisban a lárvák magas hőmérséklet ról /2SoC/ ala

csony /lSoC/ hőmérséklet re kerUltek vagy fordítva, jelentős, mér

tékU diapauza százalék változás következett be. Ez arra enged 

következtetni, hogy a természetben augusztus folyamán, amikor a 

naphosszuság még a kritikus megvilágitási időnél hosszabb, k1ala

kul 6 éjszakai alacsony hőmérsékletek döntő mértékben befolyá

solják, hogy a populáci6 hány százaléka megy diapauzába vagy 

hány százalékénál fejlődnek imág6k. 

Az eredményekből következik, hogyahőmérsékletnek a diapauza 

szempontjáb61 döntő kritikus megvilágitási időre gyakorolt hatá

sa szabja meg tulajdonképpen, hogy az egyes években hányszor rajzik 

a L. malifoliella, más sz6val hogyan alakul a faj szezonális 

fejlődése. 
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HCM>KPUS:z.TAIGYEPEN GYAKORI MÉHFAJOK TÁPNÖVÉNYSPEK'rRUMÁNAK . . . . 

VIZSGÁLATA POLLENANALIZlSSEL 

SáI'oSpatakiMiklósl,2, Györffy Györtt:l 

1mA Növényvédelmi Kutatóintézet, Állattani Osztály, Funkcionális 

Ökológiai Laboratórium, 1525 Budapest, Pf. 102. 2 JATE Állattani 

Tanszék, 6722 Szeged, Egyetem u. 2. 

Munkánkat a JATE Állattani Únszékének bugacpusztai mintate

rületén végeztUk. A hOlOOkpusztai gyep négy gyakori méhfajának 

tápnövényspektrumát vizsgáltuk pollenanalíz.issel. Ezek közül 

egy tekinthető monolektikusnak /Andrena taraxaci/,_ egy oligp

lektikusnak /Lithurge chrYsurus/, kettő pedig polilektikusnak 

/Andrena labiata, f1egabombus humilis/. Az &.. taraxaci a 

Taraxacum officinale-t látogatja. A h.' chrysurusnak a Centaurea 

arenaria, az!. labiata-nak a Potentilla reptansés a ~ 

~, a.!:l. humilisnek pedig a Melilotus ~ és af. arenaria 

a fő tápnövénye a vizsgált területen. 

A két polilektikus faj pollenanalíz.isébŐl feltételezhető, 

hogy a növények denzi tásvál tozására a méhek a nagyobb denzi tású 

tápnövényre való átváltással reagálnak. 

A vizsgálat alapján nem igazolÓdik az a feltevés, mely szerint 

a polilektikus fajok egy egyede egyszerre csak egyféle növény 

pollenjét szállítja. 
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ÉLETKÖZÖSSÉGEK STRUKTURÁJA ÉS DllíAMIKÁJA EGY 
KOEVOLUCIÓS MODELLBEN 

Scheuring István~ Hegedüs Csaba: Juhász-Nagy Pál~ 
Németh Géza! Szathmáry Eörs~ Vida Gábor~ 

~ ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tsz • Budapest Kun 
Béla tér 2. 

lJE1TE Genetika Tsz, Budapest Muzeum krt. 4/a. 
1,KFKI Számitóközpont. Budapest P.O.~. 49. 

Szimulált rendszerünk erősen leegyszerüsitett alapve
tóen evoluciós-ökológiai jellegü. A fajok egy primer 
forrást hasznositanak, maly hiáliyukban egy állandó ér
tékhez tart. Az egyszerüség és áttekinthetőség kedvé-
ért aszexuális haploid fajokat tekintünk. Kezdetben 
egyetlen faj van, ebből keletkezik mutációval a ~ö

vetkező faj és igy tovább az összes többi. A mutáció 
valószinüsége az adott faj denzitásának a függvénye. 
A mutációval keletkező fajok megváltozott ökológiai 
paraméterekkel / telitési konstansok, forráskihasználó 
képesség, páronként i kölcsönhatási állandók/ rendelkez
nek, melyek a "szülő" faj értékeire centrált normáleöbosz
lásból származnak. A rnutáns ida koncentnicióban jelenik 
meg a rendszerben / pl a "szülő" denzitásának: 10 % -al. 

Kiváncsiak vagyunk milyen változások figyelhetűk Ineg 
a kölcsönhatáshálózatban a modell evoluciója során. 
Kialalculnak-e táplálkozási szinte~? Van-e a faj számnak: 
felsS határa? Mit mondhatunk a rendszer stabilitásáról. 
az evoluciós folyamat €bY J..orai, vagy érett szalíaszábun. 
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A HAZAI EDOOES FLÓRA T~ZETVfDBLMI-ÉRTÉX BlSOROLASA 

Simon Tibor 
ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék, Budapest 

Szerző a teljes hazai edényes flóra természetvédelmi-érték besoro
lását elvégezte, elfogadva az előzőekben tett hivata.los /OKTH/ érté
keléseket, de tapasztalatai alapján bővitette a kiemelten védett fa
jok számát. Ezen tulmenően külön kategóriába /=unikális/ tette a tu
dományos /pl. areálgeográfiai, vegetációtörténeti, genetikai, bioké
miai-fitokémiai/ szempontból rendkivüli jelentőségü taxonokat. Igy e
leve adott három kategória: az unikális /U/,a kiemelten védett /XV/ 
és a védett fajok lV/csoportjai. & KNP Bugaci Bioszféra Rezervátum 
flóra értékelésekor /Simon,1984/ további emprikus kategóriaként az e
redeti, zavarás intoleráns, un. természetes kisérő fajokat /K/ külö
nitette el. Külön csoportba kerültek ezek közül a domináns társulás
alkotók /E=edifikátor fajok/. Az egyéves originális fajok pedig mint 
természetes pionirok /TP/ kerültek külön csoportba. E kategóriák ré
szesedése egy adott flórából a természetes állapotok mértéke kifeje
zőjének tekinthető. Ahol pl. r eszvételük eléri a 70-10Q%-ot, ezzel a 
kedvező környezeti viszonyokat. a természeteshez közelálló, optimális 
esetben az érintetlen növény takarót jelzik. 

A következő csoport s zavarástürő eredeti fajokat /TZ/ öleli fel, 
amelyek a hagyományos emberi hatásokra /pl. kaszálás,legeltetés/ tole
ránsak. A gyomok/GY/,a kulturából gazdasági növények/G/ és a terjedő
ben levő un. jövevény fajok/AI részesedése ezzel szemben a degradált
ság mértéke mutatójának tekinthető. 

A fenti besorolás alapján a hazai edényes flóra /2455 taxon/ faj
szám szerint az alábbi megoszlast mutatja: 

U KV V E K TP Össz. TZ GY G A ÖSSZe 
Eaj- 60 33 23 75 960 116 1446 234 367 338 70 1009 
szám 
~ 2.4 1.3 9.3 3.0 38.7 4.7 59.4 9.4 14.8 13.6 2.8 40.6 

Azaz a fajszám ill.~-a szerint a degradáció t jelzők részvétele 
40.6~ a természetes állapotokat jelzŐ fajok aránya pedig 59.4~. Ami 
adott viszonyaink között nem tul jó. de nem is tul rossz arány. A ha
zai flóra enyhén degradált állapotu. amin csak költséges és faradsá
gos. állandóan odafigyelő, szemléletátalakitó környezet- és termé
szetvédelmi munkával lehet javitani. 

Valósabb képet nyujt az országos vagy a területi flóraviszonyokról 
ha a számitásban a tömegviszonyok kifejezésre jutnak /pl.egyedszám. 
boritás, törnogbecslés/ mint az pl. a bugaci Bioszféra Rezervátum, a 
csarodai lapok, a Bátorligeti Rezervátum flórája esetében történt. A 
degradáció vagy renaturalizáció folyamatát érzékelteti. a flóra-össz
let /vagy cönológiai táblazatok/ több évtizedes intervallumu termé
szetvédelmi-érték sprektumának egybevetése, amint azt pl. a csarodai 
lápok, a tapolcai lápok. a tatai Fényes Források, vagy az Alcsutdobo
zi park flóra-összlete esetében elemezték. A természetvédelü~-érték 
spektrum szerkezete csoport diverzitás. egyenletesség számítássa l 
rögzithető. 
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A XOCSÁiY!ALAB!ÖLGY PUSZTULÁSSAL ,ÉRIlTBTT sZÁRAZKESZÓI 
KISÉRLETI VIZGYUJTÓ VIZlINÓSÉG VÁLTOZÁSA 

Sitke)" Judi t 

IRfI Ökológiai Osztály, Budapest 

A Visontai Br6.a hatásk6rébe tartoz6 száraekeszói vizgyUjtó terU

let a ~tra hegys'g d'li lejtój'n találhat6. AB emlitett TizgyUjtó 

kU16nb6zó korú kocsánytalantölglYel boritott, amelynek a vizfolyása 

idósBakosan nagyon változ6 viBhoz&mÚ. A vizgyUjtó terUlet'n 1963-ban 

l'tesitett Thomson gáttal ~rjUk a lefoly6 Tizhozamot. A TizgyUjtó 

terUlet'n /97,33 ha/ az l ha-ra jut6 felhasználhat6 vizmennyis'g 
mm-ben /a kocsánytalantölgyre jel1emzó 2~ interoepci6 levonásáva1/ 

a Tizsgált hidro16giai 5 'v alatt a k6vetkezó: 

1981-82. 316 mm 1983-84. 351 mm 

1982/83. 335 mm 1984-85. 332 mm 

1985-86. 308 mm 
A vizgyUjtó Tizminóség vizsgálatát 1961 6ta havonként történó 

gyakorisággal vett vizmintákb61 végezzUk. A k'miai elemz'sek alapján 

a következőket tapasztaltuk. A pH 'rtékek 7,0-8,0 között mozogQak. 

Novembertől januárig észleltUnk gyengén savanyú /6,1-6,2/ kémhatást, 

amely a fagyott talajon a patakba közvetlenUl bejut6 h601vadék viz 

hatásával magyarázhat6. A vegetáci6s és Dem vegetáci6s peri6dusok 

között jelentős kUlönbség nincs. 

A felsz1ni vizek pufferrendszerének jellemző ionjait az alábbi 

táblázat mutatja évenkénti átlag értékek alapján. 

1982 1983 1984 1985 1986 
C 2+ a , mg/l 30,94 34,76 29,24 31,85 27,21 . 
Jlg2+. mg/l 13.42 20.99 15,31 12,75 12,12 

HCOj. mg/l 124,69 179,21 196.73 148.14 99,67 

A viBminőség a mért 5 év alatt jelentős változást nem mutatott. 

tehát a légszennyezés hatására nem észleltUnk légszennyezé~ okozta 

1eromlást még a kis pufferképességU viz vizminóségében sem. 
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A XANTHIUM ITALICUM ÁSVÁNYI TÁPLÁLKOZÁSA SZÁNTÚFÖLDI KÖRÜLM~NYE~ 
KÖZÖTT, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A GYOM FERROFIL JELLEG~RE 

Somogyi L. - Hunyadi K. 
Agrártudományi Egyetem, Keszthely 

A Xanthium italicum Mor. egyike a 10 legfontosabb terjedőben 
lévő magyarországi gyomnövénynek. 

A triazin származékú gyomirtószerek felhasználásának csökke
nésével hazánkban az utóbbi időben egyre nagyobb területeken ká
rosit a szántóföldön, mivel a kapásnövényekben használt alap
gyomirtószerekre alig érzékeny. 

Hazánkban a folyók alluviális talajú ártéri körzeteiből in
dult a felszaporodása. A gyomnövény kárositásának megitéléséhez 
elengedhetetlenül szükséges megvizsgálni azt, hogya vegetáció 
során mennyi tápanyagot von el a talajból a kultúrnövény elóI. 
Vizsgáltuk tiz ásványi tápanyag koncentráció értékeinek alaku
lását a csiranövény stádiumtól az életciklus végéig, illetve 
meghatároztuk a tápanyagakkumuláció mértékét, a generativ szer
vek tápanyagraktározó képességét és a kettős-kaszat termésága
zat potenciális hozzájárulását a csiranövény táplálásához. 

Megállapftottuk, hogya Xanthium italicum tipikusan ferrofil 
gyom, a vaskoncentráció értékek hasonlóak a .vizi gyomok adatai
hoz. Ez abból az ökológiai szempontból érdemel figyelmet, hogy 
a Xanthium italicum korábban alluviális talajokon, árterekben 
fordult elő. A hatékony redintribució közrejátszik a növény si
keres felszaporodásában. 
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ASZIKESEK MOZAIKOSSÁGÁNAK HATÁSA A MIKROFAUNÁRA 

Szab6 András 

DATE Talajtani és Mikrobiológiai 
Tanszék 

D e b r e c e n 

A HNP területén 5 éven keresztül /1980-1984.1 a szolo
nyec talajon kialaku16 ? különböző /mozaikszerüen elhelyez
kedő/ növényasszociáci6ban vizsgáltuk amikrofauna /Proto
zoal összetételének minőségi és mennyiségi változását. 
Kintáinkat növénytársulásonként 2 szintből 10-5, 5-15 cml 
vettük. A mennyiségi meghatározásokat higitásos - tenyész
téses módszerrel végeztük. 

A mintákb61 minden esetben a Flagelláták kerültek elő 
nagyobb számban. Az Amőbák és a Ciliaták mennyisége már 
lényegesen alacsonyabb volt. Fajban és egyedszámban relati
ve leggazdagabb az Achilleo - Festucetum pseudovinae, Arte
misio - Festucetum pseudovinae és az Agrosti - Beckmanni
etum társulás. Itt a csill6sok közül a Colpoda cucullus, 
Cdpoda inflata, Euplotes charon, Uroleptus Halsey voltak 
kimutathatók. 
A gyér növényzetü, humuszban szegényebb társulásokban 
IPhol1uro - Plantaginetum tenuiflorae, Puccinellietum 
limosae, Camphorosmetum annuae, Achilleo - Festucetum 
pseudovinae - "marékkal rakott szikttl melyek gyorsan kiszá
radnak és felmelegednek, a mikro fauna szegényes. 

Vizsgálata1nkb61 megállapithat6, hogyatalajok eltérő 
kémiai - fizikai állapotán tul a Flagellaták és az ~ Amöbák 

előfordulását elsősorban a talaj viztartalma, mig a Csilló
sok megjelenését a nedvesség mellett a pórustér nagysága, 
az O2 - ellátás, a táplálék minösége is befolyásolja. 
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A MORFOLÚGIA tS ' A FENOLOGIA SZEREPE A PRODUKCIÚBIOLÚGIAI 
VIZSGÁLATOKBAN 

Szabó István Bódis Judit 
ATE Növénytani Tanszék, Keszthely 

tvelő pázsitfüvek reprocuktiv hajtásainak asszimiláló felü
let és száraz tömeg alapadatokból számitott növekedési para
méterei, idófüggvényü grafikus ábrázolás esetén, fürészfog~s, 

~égis tendenciózus meneteket mutatnak . A görbéket növekedési 
függvények alkalmazásával simitjuk, vagy keressük a jelenség 
magyarázatát. 

Phalaroides arundinacea, Festuca arundinacea évelő pázsit
füvek növekedés analizis eredményeit Typha angustifolia, Bromus 
mollis és Sinapis alba fajokéval hasonlitottuk össze. Szigni

fikánsan bebizonyosodott, hogy 
az egyedi allometrikus összefüggések (gyökérzet-hajtásrend
szer, szár-levélzet, vegetativ részek-ivaros szaporitó szer
vek), 

- az állományok (populációk) kor, fejlődési stádium szerinti 
összetétele, 

- az egy- vagy kétszikü testfelépitési tipusnak, az életformá

nEk megfelelő morfológiai, fejlődéstani sejátosságok, 

- a környezeti kényszerfeltételek mellett feltétlenül tekir

tetbe veen~ők a növekedés, a produkció analizise során. 
Az évelő növények magoncainak, majd többéves álloményairBk 

különböző koru és kicserélődési idejü, rátáju hajtásai növeke
dés analizisében a therofiton sajátosságck mcdellként szere
pelhetnek. Az állományok növekedés analizisében pedig a popu

láció demográfiai sajátosságait, a társuJásckéb8n pedig a faji 

összetételt és a c~nopcpulációk demográfiai sajátosságait fi
gyelembe kell vEnni. 
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SZIKLAGYEPEK tS BOKOREROOK TÁRSULÁSTANI VIZSGÁLATA A KESZTHELYI

HEGYStGBEN 

Szab 6 István B6dis Judit 
ATE Növénytani Tanszék, Keszthely 

Molnár Tamás 
EFE Sopron 

A nyilt dolomit sziklagyep (Seseli leucospermo-Festucetum 
pallentis ZÓLY. balatonicum SOÓ) és a cserszömörcés karsztbokor
erdő (Cotino-Quercetum pubescentis ZÓLYOMI-JAKUCS-FEKETE föld
rajzi variánsa) társulásoknak a Keszthelyi-fennsik déli Kopasz

tetőjén és Bece-hegyén, valamint tszakra nyil6 Putri-völgyének 
délies expozici6ju sziklagerincein elterülő állományaiban geodé

ziai bemérés után a következő vizsgálatokat végeztük: floriszti
kai összetétel, analitikus és szintetikus bélyegek (AO, K), 
szimilaritás (Sorensen-index), struktura: négyzethál6s ábrázolás 
és "plot-Iess" m6dszerek (pont és transszekt). 

A Putri-völgy mintaterületeinek állományai az alábbiakban 

k~lönböznek a fent nevezett tipusos társulásokt61. A sziklagye
pek közvetlenül bükkössel érintkeznek. Jellemzőek rájuk a nyilt 
dolomit sziklagyep (és a szikla füves lejtő) fajai, de a Seseli 
leucospermum hiányzik. A bokorerdő csaknem szegélytársulássá 
keskenyedik, hiányzik belőle a Cotinus coggygria, de Fagus 

sylvatica magoncok és csemeték előfordulnak benne. Egyéb vonat
kozásban a florisztikai összetétel, az analitikus és szintetikus 
bélyegek, a szimilaritás és a struktura alapján a vizsgált ob

jektumok nagy hasonlóságot mutatnak. 
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Fl'I'OFÁG LEPIDOPTERA LÁRVÁK URULÉKÉNEK SZEREPE A "SIKFÓKUT 

PROJECT" ERDEJÉBEN LEJÁTSZÓDOTT FASZÁRADÁS MENi5TÉBEN 

Szabó László 

KLTE Ökológiai Tanszék, Debrecen 

Vizsgálataink során összefüggést kerestünk az adott évben 
kiszáradt fák előző években száradtaktól mért távolságainak 
gyakorisági értékei, valamint a hernyó ürülékének mennyisé
ge, továbbá a csapadék kemhatása, illetve ennek az Urülék 
miatt bekövetkező változása között. 

Szoros összefUggést tapasztaltunk a hernyók Urülékének 
mennyisége és a fák száradásának Uteme, ill. mintázata 
között. 

A faelhalási folyamat első szakaszában /1980-82/ a ták 
elsősorban a már meglevő száradási gócok közelében szárad
tak, ahol a talajra jutott H+ mennyisége május hónapokban 

. l . 
/63,0-4,7 mol H+ ha - / sokkal nagyobb volt, mint a lomb-
koronával boritott területeken /18,1-6,4 mol H+ ha-ll. 
A hernyók ürüléke ugyanis a savasabb csapadék pH-ját növeli. 
A kiszáradt fák száma ekkor a gócokban lej utott H+ mennyi
ségével mutatott szoros korrelációt. 

1983 és 1985 között a fák száradása már inkább vélet
lenszerüen játszódott le. A kevésbé savas csapadéknak meg
felelően a gócokban kisebb mennyiségU H+ jutott a talajra 
/2,4-8,8 mol H+ ha-ll, mint a lombkoronával boritott terü
leteken /21,0-36,4 mol -H+ ha-ll, ahol viszont az ürülék mo& 
már savanyitotta a csapadékot. A kiszáradt fák száma ekkor 
a lombkoronával boritott területeken talRjra jutott H+ 
mennyiségével mutatott szoros korrelációt. 
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FITOFÁG LEPIDOPTERA LÁRvÁK URULÉKÉNEK HATÁSA 
A CSAPADÉKKÉMHATÁSÁRA 

Szabó Lász16 

KLTE, Öko16giai Tanszék 

öt hernyófaj ürUlékének a csapadék kémhatására kifejtett 
hatását vizsgáltuk laboratóriumban. 100 ml eltérő pH-ju 
/pH=-3, 4 és 5/ v'izbe 20, 100, 200, 300, 400 és 800 mg ürU
léket bemérve 1 órás ázást követően mértük a szürlet pH-ját. 

Megállapitottuk, hogy az ürUlék: viz arány növelésével a 
szürletben egy fajonként eltérő egyensulyi pH-érték alakult 
ki /Operophthera brummata 3,95, Trichiura crataegi 4,08, 
Tortrix viri dana 4,48, Euproctis chrysorrhoea 5,00, 
Hyphantria cunea 1,14/. A szürlet kémhatása a bemérés függ
vényében telitődési görbének megfelelően változott, ami az 
ürUlék nem oldódó frakciójának igen erős puffero16 hatásá
ra utal. 

Kevésbé savas /pH=4 és 5/ viz esetén az egyensulyi pH
érték már viszonylag kis /100-200 mg ürülék/100 ml/ ará
nyoknál kialakult, ugyanakkor a 3-as pH-ju viz kémhatása 
sokkal kisebb mértékben változott, és 800 mg ürUlék bemé
résnél is csak megközelitette az egyensulyi értéket. 

Vizsgálataink alapján megállapitható, hogya herny6k 
ürüléke a vele érintkező viz pH-ját igen erősen szabályozza. 
A pH növelése révén a sava s csapadék talajra kifejtett ha
tását jelentósen csökkentheti, egyensulyi pH-értéknél lu
gosabb csapadék esetén viszont a talaj savanyodásának irá
nyába hat. 
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ALLELOPÁTll MECSEK! F.A.GETUMOKBAN 

Szab6 Lász16 Gy., Botz Lajos 
Gy6gyszertári Központ Gyógynövény Laboratórium, Pécs 

Kevey Balázs 
OKTH Dél-Dunántuli FelUgy elős ég, Pécs 

Varga István 
Bólyi Mezőgazdasági Kombinát Szakszolgálati Állomása, 
Pécs 

.A. Mecsek és környéke e Fagetum silvaticae-társulá
sában végeztUnk mikrpparcellás kisérleteket 1986-87-
ben. Tájékozódni kivántunk arr61, hogy a társulás ál
lomány képző tipusfajai /.A.egopodium podagraria, .A.llium 
ursinum, Carex pilosa, Corydaliscava, Festuca dry
meia, Galium odoratum, Melica uniflora, Oxalis aceto
sella/ allelopátiás hatásuak-e egymásra, és milyen ta~ 
lajbiológiai változás következik be a kezelések /szá
ritott növények kihelyezése lomb t akarás sal/ hatására • 
.A.z allelopátiás hatásért felelős vegyUletcsoportok kö
zUl a polifenolok és kumarinok rétegkromatográfiás 
vizsgálatát végeztUk el. 

Megfigyeléseink szerint egyetlen kezelés sem gá
tolta a növények fejlődését, sem sárgulást, sem feno
lógiai különbséget nem tapasztaltunk a kezeletlen nö
vényekhez viszonyitva. 

A Vizsgált vegyUletek közUl kUlönösen a tanninok 
és a fenolkarbonsavak mennyisége volt figyelemre mél
tó. Mégis, a megfigyelt természetes ökoszisztémákban 
az allelokemizmus összhatása bonyolultabb: a legtöbb 
növénykezelés növelte a talaj mikrobio16giai tevékeny
ségé1. Ezt a cellulózbontás és a mikrogomba-populáci6 
/gomba eredetU nitrogén-tartalom mérése, fontosabb 
mikrogombataxonok meghatározása és gyakorisága/ alaku
lása is jól jelzi. Ugyanazon a növénytársuláson belUl 
- cellul6zbontó-képesség tekintetében - többnyire gát
ló hatásu a Melica-, Carex-, ' Festuca- és ~(alis-keze-
lés. 
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A CSAPADÉKVIZ SZEREPE HOMOKI NÖVÉNYT.~RSULAsOK 
VIZ-ÉS TÁP~~AGFORGALMÁBAN 

Szabó Mária 
ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék 

Budapest 

Száraz termőhelyen a növény társulások viselkedésének 
egyik korlátozó tényezője a talaj felvehető viz- és t ápanyag':' 
tartalma lehet. A talaj - növény - atmoszféra rendszerben a 
talaj egyetlen jelentős nedvességforrása a légköri csapadék. 
Igy a csapadékviz térbeli eloszlásának és időbeli dinamizmu
sának ismerete alapvető fontosságu a növényzeti struktura 
szupraindividuális szintü alapkutatásához. 

A viz- és elemforgalmi vizsgálatok kiinduló pontja a kü
lönböző növénytársulásokon belüli csapadék mérése. A kiskun
sági nemzeti Park Bugac - területén 1983 óta követjük nyomon 
a csapadékviz mennyiségi és minősé.;i a1akulás <.a a vegetációs 
periódus során. 

A vizsgálatra kijelölt t ársulások: nyilt évelő homoki 
gyep, borókás és nyáras. 

Az eredmények ismert etése során az alábbi kérdésekre 
térünk ki: 

1. meeállapi tottuk az erdőállományok vizvisszatartois .H 
/intercencióját/ s ennek változását. Alapvető különbség van 
a bor6kás és anyáras intercepciója között. 

2. az adatok alapján meekisérelt jk 1eirni az inte:::-cepció 
r.1odellj ét. 

3. a környezetvédelmi szempontbS1 jelentős csapadék 
acidi t ,i s mérése. Az erdő szerepe a csapadékviz pH-jának sem.-
1eg esit ésében. 

4. a csapadékkal talajba .j utó t ápanyaeok mennyisége és 
j elentüsége az anya,;for;:;alomban. 
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SZÁMITÓGÉPES ADATBÁZIS GENETIKAI 
TARTALÉKOK FELMÉRésÉRE 

SZABÓ T. Attila 

Tanárképző Főiskola, Biológia 
Tanszék, Szombathely 

A humán ökológiai rendszerek viszonylagos egyensÚlya 
jórészt a vad- és termesztett növénytakaróban felhal
mozott genetikai lehetőségek függvénye. 

Az elektronikus adattárak és a számitógépes adatfeldol
gozás új korszakot nyitott az idevágó - ökológiai gene
tikai és környezetvédelmi ~ kutatásban. A módszerek 
gyors fejlődése és az ezzel járó differenciálódás a 
nemzeti-nyelvi elszigetelődés mellé a programnyelvekre 
és a hardverre visszavezethető kutatói elszigetelődés
sel járt. Ezt és az ennek ellensúlyozására szükséges 
nemzetközi integrációs törekvéseket kivánja érzékeltet
ni a jelen közlemény. 
Ismerteti Q szerző és munkatársai által a kolozsvári 
Növényi Géntartalék-Laboratoriumban a botanikai és gén
ökológiai adatok elektronikus tárolására és feldolgo
zására kidolgozott CADCOL rendszert, különös tekintet
tel a rendszer részét képező CDROM, COGER és COHER 
chorológiai célú programcsomagra. Foglalkozik az eddig 
elkészült adatállományoknak - a románai természetvédel
mi területek, a romániai arborétumok, parkok és park -
maradványok adatbáz~sának stb. jelenlegi helyzetével. 
Végül áttekinti a CADCOL kapcsolatát néhány hasonló 
nemzeti és nemzetközi probálkozással: a FAO/IBPGR által 
bevezetésre javasolt PISUM-MODEL-el és az IUCN kereté
ben körvonalazodó PECS nevű elektronikus adattároló és 
adatfeldolgozó elképzelésekkel. 
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A PHRAGMITBTBA JBLLBGU ASSZOCIACIÓK SZEZONALlS DINAMIKAI 

ANALIZISE ÉS SZUKCBSSZIÓJA 

Szalma Elemér 

JGYTF Bio16giai Tanszék,Szeged 

A Kiskunsági Nemzeti Park területén, a lakiteleki Holt-Tisza 

mellett· huz6d6 Sulymos-tó mocsári jPhragmition! és mocsárréti 

jMagnocaricion! karakter CÖDÓzisainak cönológiai és szezonális dina

aik.i Tizsgál.atát 1985-86. évben végeztük. 

A tóban tenyésző asszociációk zonalitását csak a partmenti ré-

gióban figyelhet jük meg • .1. zonáció kialakulását egyrészt a Suly

mos-tó domborzati viszonyai jpart profiljaj, a vizszint ingadozása 

és a vizmélység alakulása okozza. Másrészt a zonálisan megjelenó 

asszociációkat alkot6 populáCiók ökológiai igénye, s a közöttük 

kialakuló kompetició határozza meg. 

A cönológiai felvételek klasszifikációja alapján az egyes CÖDÓzi

sok szezonális dinamikai és strukturális változásai jól értelmezhe

tők. 

Az eutrofizációs és feltöltődési folyamatok elórehaladtát elő

segi tő fi tomassza dekoa:poziciója során szukcesszi6s sor állitható 

fel.Az eredményekből feltételezett szukcessziós sor: Typhetum 

angustifoliae-+ Scirpo-Phragmi tetum typhetosum-? Scirpo-Phragmi tetum 

phragmi tetosum-+ Glycerio~WII maximae --? Caricetum gracilis. 

A szukcesszió iránya az R-karakterisztikus indikátorérték elmoz-

dulásának irányával megegyező, tehát valószinü, hogy asszociáció 

szinten a biotópon belül aciditási viszonyok determináló jelentősé

güek. A T, W és N-karakterisztikus indikátorértékek alapján jól 

értelmezhetők a vegetáci6d1namikai vizsgálatok eredményei. 
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A KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK HATÁSA AZ ALFÖLD BOREÁLIS KORI ÉS 
A~LANTIKUM ELEJI NÉPESSÉGTÖRTÉNETÉRE 

Szathmár,y László 
Jósa András Múzeum, Nyíregyháza 

Aszerz5 az Alföld boreáli. kori és atlantikum eleji 
népességtörténeti eseményeinek k6rnyezeti /geomorfológi
ai, klimatológiai, vegetációtörténeti és faunisztikai/ 
meghatározottságát elemzi régészeti és embertani adátok
kal történő összehasonlító vizsgálatában. 

Eredményei szerint a boreálisban az Alföldön egy 
településtörténeti hiátusz igazolhat6. A korábbi népessé
gek megfelelő adaptációs előzmények híján a peremterUle
tek felé húzódhattak. 

Az atlantikum elején a Körös-Cri~ kultúra neolitizált 
népessége az Alföld északkeleti és déli részén két, 
egymástól elt érő adaptációs zónában települt meg . Erre 
az időszakra elsősorban a délről északnak tart6 népmoz
gások lehettek j ellemzők. 

Az atlantikum klímaoptimuma után az elóbbivel ellen
t étes migrációk r ekonstruálhat6k. Így az alföldi vonal
dí s zes kul túra - korábban feltehetően peremvidékekre 
szorult népr észeket is magában foglaló - expanziója 
a rekons truált környezeti feltételek alapján is 
i ndokolha t ó. 
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A FÉNYVISZONYOK HATÁSA A HINÁRFAJOK FQ!OSZINTÉZISÉRE A 

BALATONBAN 

Szász Erzsébet és Herodek Sándor 
MTA Balatoni Limnol6giai Kutat6intézete, Tihany 

A Balaton legjellegzetesebb hínárfajainak fotoszinté
zisét különböző vízmélységekben mértük a mezotr6f tihanyi 
és a hipertr6f keszthelyi területen a 14C-m6dszerrel, a 
fotoszintézis termékeit dimetil-szulfoxiddal extrahálva. 

Tihanynál a vertikális fénykioltási együtthat6 
JIn egység.m-lj átlag 1.48, Keszthelynél 2.81 volt. A tó 
sekélysége ellenére a medencék átlagos vízmélységében ál
talános a fényhiány a makrofitonok szempontjáb61. A me
zotr6f részen a fényt zömével a felkavart szediment oltot
ta ki, a hipertr6f részen az algásodás megkettőzte a fény
kioltást. 

A Potamogeton perfoliatus fotoszintézise a mezotróf 
részen átlag 2.2 m mélyen, a hipertr6f részen 1.4 m mé
lyen esett az optimálisan megvilágított rétegben mért in
tenzitás 10 %-ára. Ez a mélység a Myriophyllum spicatum 
esetében a mezotróf részen 2.5 m, a hipertróf részen 1.6 m 
volt. A Potamogeton crispus fotoszintéz1se a hipertr6f 
részen 1.3 m mélyen csökkent erre a szintre. 

A fitoplankton az optimálisan megvilágitott rétegben 
mért fotoszintézisének 44 ro-át mutatta ott, ahol ez az ér
ték a hínárok esetében a tizedére esett. 

A tó fényklímájára vonatkozó korábbi adatokat össze
vetve a kísérlet eredményeivel arra következtethetünk, 
hogy a hullámok okozta zavaros ság a tó eutrofizálódása 
előtt is megakadályozhatta, hogy 2.2 m-nél mélyebbre ter
jedjen a hínár. A hipertróf részen a fitoplankton árnyé
koló hatása miatt szorult vissza a hínár az 1.5 m-nél se
kélyebb részekre. A t6 foszfor terhelésének lecsökkenese 
után ezen a teriileten a hínár előretörése várható. 
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A vadmacska /pelis silvestris/ és a borz /Meles meles/ elterjedése 

és relativ sUrUsége Magyarországon 

Szemethy Lász16 

ATE Vadbio16giai Kutat6 Állomás, Gödöl16 

A vadmacska és a borz védett ragadoz6k. ElterjedésUkról, a po

pUláci6k sUrüségéről hiányos a tudásunk. ÉsszerUbb védelmUk szUk

ségessé teszi e hiány p6tlását. 

E cél érdekében kérdőives felmérést végeztem 1987-ben. A kérdő
iveken a fő kérdés a jelenlét vagy a hiány volt. Ezenkivül a válasz

ad6k vélekedtek a helyi populáci6 nagyságáról és ennek változásai

r61. Alétszámadatokat terUletegységre vonatkoztatva relativ sUrUsé.· 

get számoltam. A kérdőiveket a vadásztársaságoknak, az erdészetek

nek, a taz-eknek, az állami gazdaságoknak és az OKTH felügyelőségek

nek küldtem el, igy ugyanarr61 a terUletről több, fUggetlen infor

máci6t szereztem. A Kapott adatokat ponttérképen összesitettem. A 
térkép elkészitéséhez 10xlO ki-es négyzethá16t használtam. Ha az 

egybehangzó vélemények kitöltötték a négyzet terUletének felét, 

akkor az egész négyzetre érvényesnek tekintettem az adatokat. Ez 

történt akkor is, ha a válaszok nem fedték le a négyzet felét, de 

megerősitették egymást. Ellentétes információk esetén szubjektiven 

itéltem meg a válaszok megbizhatóságát. Ha igy sem sikerült dönteni, 

akkor a négyzet a "nincs információ" kategóriába került. VégUl az 

ország területének 8Q%-ár61 kaptam értékelhető információt. 

A vadmacska a Dunántuli- és az Északi-Középhegységben valamint 

a Tisza és mellékfolyói árt erén van jelen nagyobb számban. Az 

Alföld többi részéről hiányzik. A Dunántulon csak szórványosan 

fordul elÓ. A Dráva mentén, ugy tUnik, egy elkülönült populáció 

található. 6sszességében kelet felé húzódott. 

A borz szinte az egész országban jelen van, csak az Alföld egyes 

területeiről hiányzik. SürUsége a Dunántul dombos vidékein, a közép

hegységekben és a Gödöllői-Dombság terUletén a legnagyobb. Létszáma 

növekszik. 

A fenti jelenségek okainak feltárása további vizsgálatokat igé

nyel. 
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AMARANTHUS CHLOROSTACHYS És HELIANTHUS ANNUUS KÖZÖTTI 
~OMPETICIÓ FOTOSZINTÉZIS-ÖKOLÓGIAI MEGKÖZELITÉSE 

Szente Kálmán, Nagy Zoltán és Tuba Zoltán 
GATE, Növénytani és Növényélettani Tanszék, Gödöllő 

Az Amaranthus chlorostachys és az NS-H 33 napraforgó kö
zötti kompetici6t vizsgáltuk azonos denzitás mellett, tisz
ta, valamint kevert állományban. A vizsgált kompeticióban a 
két fő limitáló tényező a szárazaágstreasz és az állományok 
lombaátrán belüli fényhiány volt. 

A CO2-gázcaerét IRGA-mÓdszerrel, hőmérsékletkontrollált 
gázcsermérő kamrában, a transzspirációt újonnan kifejlesz
tett ventillált transzspirációs levélkamrában mértük. 

Kevert állományban a földfeletti .szervek/gyökérzet tö-
megarány az Amaranthus chlorostachys esetében a napraforgó
nál nagyobb mértékben tolódik el a gyökérzet javára. A kom~ 
petició szempontjából is fontos reproduktiv allokációt ki
fejező arány az Amaranthus chlorostachysnál, annak tiszta 
és kevert állományában változatlan, mig a napraforgónál ke
vert állományban erősen romlik. 

A kevert állománybeli interspecifikus kompetició mindkét 
faj nettó fotoszintézisét' csökkenti a tiszta állománybeli 
értékhez képest. Kompetitor mellett a z Amaranthus chlorosta
chys alacsonyabb fotoszintézis rátája ellenére is lényegesen 
magasabb fotoszint ézis vizhasznositási efficienciájú, mint a 
napraforgó. Ez a gyomfaj vizgő z leadás ával szembeni nagy 
sztóma-ellenállásának a következménye. Mindehhez a gyomfaj 
magasabb metabolikus aktivit ását jelző intenzivebb mitokond
riális légzé s is társ iÜ . 

Eltérő a két f a j fénylimitált állományokon belUli foto
szintézisének fényfüggése is. Az Amaranthus chlorostachys 
árnyékszintje .a kevert á llományban intenzivebb foto2zintézisü 
mint a napraforgó. utóbbi fotoszintézisének fényfűggése a 
Gyomfaj jelenlétében hátrányosan módosul. 

A kompetició ökofiziológiai vizsgálatára beveze t et t mód
szerek és szemlélet a kompetició működés oldal áról tö rtén6 
megértéséhez nyujtanak új támpontokat • 
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FITOFÁG ROVAROK HATÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NÖVÉNYI "FELTUNŐSÉG n 

ELMÉLETE ALAPJÁN, A KÁNYAZSOMBORON (Alliaria petiolata, 
Cruciferae) 

Szentesi Árpád 

MTA Növényvédelmi Kutatóintézete, Budapest, Pf.102, 1525 

Feeny (1975, 1976), valamint Rhoades és Cates (1976) 
növényi feltün6ség (= apparencia, azaz a fitofág általi 
felfedezésre való "érzékenység") elméletének prediktumait 
értékeltem egy több éves vizsgálatsorozat adatainak fel
használásával. Az adatokat a kányazsombor két fej16dési 
alakjának (t6rózsás és száras-virágos), két é16helyen 
(erdei és szántóföldi), többfp.le módszerrel végzett meg
figyelése, valamint - kisebb részben - laboratóriumi 
kisérletek szolgáltatták. 

Az elmélettel összhangban álló f6bb megállapitások: 
l. A növényi fej16dési alakokra vonatkozóan: 

a) a fajra jellemz6 növényi metabolitok (glukozi
nolátok) hatásösak a nem adaptálódott fitofágok ellen; 

b) a két fej16dési alak lényegesen eltér6 "straté
giákat" követ térben és id6ben, mely, a föld feletti 
részek felépitési komplexitásának különbségeit is figye
lembe véve," el tér6 fi tofág nyomást eredményez. 

2. Az é16helyekre vonatkozóan: 
al homogén (szántóföldi) állományban, az erdei fa

jokat "helyettesit6" adaptált fitofágok jelennek meg, 
esetenként olyan nagy abundancia értékkel, mely a ter
mészetes (erdei) é16helyeken sohasem tapasztalható. A 
növényi eloszlás foltossága növeli a herbivór hatást; 

b) fitofág rovarok jelent6sen csökkenthetik a nö
vényi fitness-t, de önmagukban csak ritkán jelentenek 
mortalitási tényez6t, inkább más faktorok (csapadék
hi~ny, mikrohely-különbségek) hatásához járulnak hozzá. 

Az elmélettel összhangban nem álló megállapitások: 
a) a növényfaj evoluciós értelemben vett "elszökése" 
a fitofágok e161 nem áll, mert természetes é16helyén 
is nagy számban találhatók fogyasztó szervezetek; 

b) olyan fitofágok, melyek e161 evoluciós értelemben 
az "elszökésnek" értelme lett volna jeleht6s hatásuk 
miatt, sem az erdei, sem a szántóföldi környezetben 
nem találhatók meg a fajon. 

Irodalom: 
Feeny,P.1975. p.3-l9. In:Gilbert,L.E. és P.H.Raven (Eds.) 

Coevolution of Animals and Plants.Univ.Texas Press. 
Feeny,P.1976. p.1-40. }Mindkett6 In: 
Rhoades,D.F. és R.G.Cates.1976. p.168-213. 

Wallace,J.W. és R.L.Mansell (Eds.) Rec.Adv.Phytochem. 
Vol.IO. Plenum Press. 
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FÁTYOLKA SZUBGUILDEK /NEUROPTEROIDEA: CHRYSOPIDAE, HEMERO

BIIDAE/ TÉR - IDŐBELI SZERVEZŐDÉSE KÜLÖNBÖZŐ KUKORICÁSOKBAN 

Szentkirályi Ferenc 

MTA Növ'nyv'd~lmi Kutatóint'zete, Budapest 

Afidofág Chrysopida 's Hemerobiida szubguildeket ta

nUlmányoztuk az 1978-1985 'vekben vet'sforgós 's folyama

tos monokult~rás termeszt'sm6d~ kukoricások állományaiban 

's a környező lágyszár~ vegetációban. Számos gyü j t ő - 's 

megfigyelő módszerrel /talajcsapda,talajmintav'tel,szár

csapda, há16zás, növ'nyvizsgálat, f'nycsapda, szivócsapda, 

sárgatál, egyelés/ a talajszinttől a l'gt'rig követtük a 

szezonális 's t'rbeli változásait az egyes populációknak. 

Megállapitható volt, hogya szubguildek fajösszet'te

l're 's diverzitásaira a környező vegetációnak van a leg

nagyobb hatása a növ'nyfajok számán 's ezen keresz t ül a 

táplál'kforrások mennyis'gén keresztül. A k't fátyolka 

csoport a t~plál'kforrás 's mikrohabitat választását ille

tően egy temporális 's t'rbeli elkülönül'st mutatott, amely
nek alapján karakterisztikus szubguildekbe sorolhat Ók az 

afidofág guildeken belül. Az elt'rő termeszt'si mód l'nye

g'ben nem befolyásolta a szubguildek szerveződ's't. 
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PARTI MADARAK TÁPLÁLÉKÖSSZETÉTELE: EGY TEREPKISÉRLET TANULSÁGAI 
Székely Tamás, Petó Csaba 

Magyar Madártani EgyesUlet, Budapest - TTM, Állattár Budapest 

A parti madara'k ICharadrii:rormesl táplálékösszetételét a Horto

bágyi Nemzeti Park terUletén, a Borzas-s~igeti elhagyott kacsaneveló 

terliletén végeztük 1987. 07. 19-1987. 08. Ol-ig. Az elhagyott t6 

vizében számos parti madárfaj táplálkozott. 

A meg:rigyeléseket a viz szélétől mintegy 20 m-re :relállitott les

sátorból, 10x50-es kézi távcsővel végeztük. A t6 terUletén, két sor

ban, 5 db egyenként 10xlO m hosszu négyzetet jelöltUnk ki. Az egyes 

négyzeten belül 2xl m kerületü téglalapokat há16val elkeritettük és 

lefedtük. Igy az elzárt területhez a táplálkozó madarak nem férhet

tek hozzá. A táplálékösszetétel megállapitásának céljáb6l mintát 

vettUnk az iszapból, a lezárt ill. a nyitott terUletekrŐl. A vizsgá

lat kezdetén és végén vettUnk mintát. Az iszapmintákban talált állato

kat formalinos oldattal konzerváltuk, ill. számoltuk az egyedeket. 

Vizsgálatunk célja a következő kérdések megválaszolásai voltak: 

1. Milyen hatással vannak a parti madarak a tófenék iszap jában talál

ható állatokra? 

2. Uegadhat6-e az egyes madárfajok által fogyasztott zsákmányállatok 

összet6tele? 

3. Megfigyelhető-e valamilyen ciklusosság laktivitás-változásl a 

táplálkozásban, illetve van-e összefüegés a táplálékállatok den

zitása és'a megfigyelt fajok denzitása között. 

A vizsgálati eredmények alapján megállapithatjuk, hogy a parti 

madarak hatással vannak a tófenék iszapjában élő állatokra. 

A táplálék-állatok denzitása a kisérlet előtt magas volt, a kisér

let végére pedig lecsökkent. 

A parti madarak aktivitás-változását három fajon figyeltük. A 

nagygoda ILimosaLimosa/, a pnjzsoscankó IPhilomachus pugnax/, és a 

kormos cankó ITringa erythropusl napi, és heti aktivit ási görbéit 

elemeztük. A napi aktivitás mindhárom fajnál azonos volt. Egy reggeli, 

egy déli kora délutáni, és egy késő délutáni csucsot figyelhettünk 

meg. A figyelt fajok denzitása korreál a táplálékállatok denzitásával. 

A szinte homogén t áplálékösszetétel miatt a táplálkozó fajok 

táplálékösszetétele könnyen megadható. 
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HETEROSPECIFIKUS CINEGECSAPATOK KISÉRLETES VIZSGÁLATA 

Székely Tamás, Szép Tibor, Juhász Tamás 
Edward Grey Institute of Field Ornithology, 
University of Oxford, South Parks Road, Oxford, 

OX'l 3PS, Uni ted Kingdom 
Magyar Madártani Egyesület, Budapest, Költő u. 21. 
Mezőgazdasági Szakközépiskola, Debrecen, Pallag. 

A csapatos viselkedés túlélési értéké t két elmélet ér
telmezi. A táplálékkeresési hatékonyság elmélet szerint 
Iforaging efficiency modell a csapatokban táplálkozó egye
dek nagyobb valószinűséggel találnak táplálékot, sike
resebben tanulják meg egymástól a táplálékok lokalizáció
ját, és egyenletesebb táplálék-ellátottságúak, mint a ma
gányos egyedek. A másik elmélet a csapatok antipredatpr 
előnyét állit ja lantipredator modell, u.i. csapatokban meg
nő a predátor észlelési távolsága, tov'ábbá kisebb az egy 
főre jutó veszélyeztetettség. 

A két elmélet szimultán tesztelését végeztük el 1986-87 
telén. Két hasonló Debrecen közeli erdőfoltban kontrol fel
vételeket végeztünk, a denzitás, csapatnagyság, csapat
összetétel és a szociális viselkedés mérésével, majd u.azon 
paraméterek mérésével az egyik területen táplálékot he.lyez
tünk ki, mig a másikon a cinegék természetes predátorát 
IAccipiter gentilisI mutattuk be rendszeresen. Az időjá
rási paramétereket mindkét időszak alatt ellenóriztük. 
Az eredmények megerősitették előzetes hipotéziseinket, igy 
valószinűleg mindkét mechanizmus szerepet játszik a cinegék 
csapatos viselkedésében. 
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TULÉLÉSI RÁTÁK BECSLÉSE PARTI FECSKE /RIPARIA RIPARIA/ 

GyURUZÉSI~VISSZAFOGÁSI ADATAIB6L 

Szép Tibor 

Magyar Madártani EgyesUlet 

Ökológiai Kutató Csoport 

A parti feoske azon kevés madárfaj egyike, melynek valamennyi 

korosztálya nagy számban és azonos valószinUséggel fogható be , fész

kelő telepeinken, amely lehetőséget teremt a tulélési ráták beos

léséhez szükséges alapvető minőségi és mennyiségi feltételek bizto

sitásához. 

Magyarország északkeleti részén fészkelő kb. ' 10000 páros állo

mányt 1980 óta rendszeresen jelöljUk, amely munka eredményeként 

1987-ig közel 10000 egyedet láttunk el egyedi azonositásr~ alkal

mas gyürUvel és amelyből 1987-ig 317 egyed visszafogási adatait 

ismerjük. 

Munkánkban a Clobert és munkatársai általl987-ben kifejlesztett 

SURGE program segitségével, a vizsgált parti fecske állomány tul

élési rátájának becslésére alkalmas, fogás- visszafogás adatokon 

alapuló modellek szelekció ját végeztük el. 

A tulélési ráta kor és idő fUggőségét és a fogási valószinUség 

idő függőségét feltételező becslési módszerek bizonyultak alkal

masnak a vizsgált periódusban gyüjtött adatokra.' 

A tulélési ráták korfüggését vizsgálva az egy éves és egy éves

nél idősebb korcsoportok különültek el. sl=0.12 és 8+1= 0.52 

A vizsgálat ok alapján az egy körzetben rendszeresen végzett 

gyürüzési adatok alapján lehetőség nyilik a tulélési ráták' idő

függésének tanulmányozására, amely alapul szolgálhat különböző 

évek történéseinek a fészkelő állomány tulélési rátájára való 

hatásának Vizsgálatára. 

Mesd /1979/ angliai tanulmánya alapján a parti fecske jelentős 

érzékenységét feltételezhetjük a vonulás során adódó kedvezőt len, 

főként klima, hatásokkal szemben ISzahel övezeti szárazság/. 

emely révén indikátora l ehet a hasonló ut vonalon vonu16 madárfa

jokat a vonulási időszakban ért hatásoknak. 
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POTENCIÁLIS DENITRIFIKÁCIÚ VIZSGÁLATA KISPARCELLÁS ÖNTÖZ~SI 
KIStRLETBEN 

Szili Kovács Tibor 
MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatót Intézete,Budapest 

A denitrifikáló baktériumok az oxigén alacsony parci
ális nyomása esetén átváltanak nitrát terminális elektron 
akceptorra. A nitrát redukciója során N2 , N20 és NO x képződik 
és kerül az atmoszférába . N20 és NO x más folyamatok, pl. 
nitrifikáció során is képződik. 
A denitrifikációs folyamatok tanulmányozásának további jelen 

tősége, hogy csökkenti a kijuttatott N-mütrágya hatékonyságát 

és potenciális biotechnológiai eljárást jelent a nitrát ion 
kimosódás csökkentésére. 

Bemutatásra kerül egy konkrét kisérlet anyaga, amelyben 
őszi buza kisérleti parcellákon különböző adagu öntözés mel
lett, a potenciális denitrifikációt (a denitrifikáció maxi

mális rátája adott inkubációs feltételek között) mértük. Az 
u . n. acetilén inhibiciós módszert alkalmaztuk, a képződött 
N20 gáz mennyiségét gázkromatográffal határoztuk meg 

A potenciális denitrifikáció mélységi eloszlása csökkenő 
eredményt adott, a 0-10 cm-es rétegben 1,B a 10-25 cm-es 

-l -l rétegben 0,9 a 25-50 cm-es rétegben 0,1 /ug N20-N nap g 
talaj. Az 50-75 dm-es rétegben a képződött N20 a méréshatár 
közelében ill főleg az alatt volt. 

Valamennyi öntözött parcelián mért pot.denitrifikációs 
érték meghaladta a kontrollét , de e~ymástól szignifikánsan 
nem külCjtlbözött. 

Nem sikerült közvetlenül összefüggést találni a talaj

nedvesség, nitrát koncentráció, ammónium koncentráció, pH., 
talaj szerves-C, nitrifikáló baktériumok mennyisége és a po
tenciális denitrifikáció között, jelezve, hogya fentiek nem 

limitál ták a folyamatot az adott tartományukban. 
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A MAKROZOOBENTOSZ MENNYISÉG~ ÉS MIB6sÉGÉr MEGHATÁROZÓ 

TÉNYEZŐK A KISKÖREI TÁRoZ6BAN ITISZAVALKI MEDEBCEI 
Szit6 András - Pekámé Boto. Margit - Szab6 Pál 

Haltenyésztési Kutató IAtézet, Szarvas 

A Tiszavalki medencét ellát6, foly6v1zzel átöbl1tő osatoma tor

kolatát6l kiindulva O, 100, 200, 400, 800, 1600 éB 3600 m-re vettek 

három-három üledékmintát Ekman-Birge féle marko16val 15%15 om felU

letr51 és Harg~ve-féle marko16val üledékkémtai vizsgálatokhoz egy

egy mintát 1987. május 10-én és július 27-én. 

Megállapitották, hogy a medenoét tápláló csatorna torkolatában 

az Ol1gochaeták i-enkénti egyedsUrUsége 1347, az árvaBzunyog lárvá

ké 660 volt. A 100 m-es mintavételi helyen mindkét osoport egyed

száma az előző értékeknek közel a felére osökkent, 200 m-nél.A6vek

vó tendenoiát mutatott. A legnagyobb egyedsürUséget a torkolatt6l 

400 m-re és 800 m-re találták. Ennek oka részben az üledékben fel

halmoz6dott szerves nitrogén és foszfor tápanyag mennyisége, amely

ből az ut6bbi helyeken volt a legtöbb, továbbá itt a legaekélyebb 

a medence vize 10,4 és 0,25 ml. 
A 400 m-es mintavételi helyen 0,4 m-es vizmélységaél i-enként 

3552 Oligochaeta és 5435 Chironomida lárva volt. Az 1600 m-re lévő 

mintavételi helyen - hason16 tápanyag ellátottság ellenére - 0,5 

m-es vizmélység alatt az egyedsürUség: Oligochaeta 192, Chironomida 

310Ii, 3600 m-nél a vizmélység 1,0 m, az Oligochaeta egyedsürUség 

207, a Chironomidáké pedig már csak lsli volt. A torkolatt6l távo

lodva az üledék porozitásának változásában lényeges különbségeket 

nem tapasztaltak. 

A kapott adatok alapján az üledéklakó gerinctelenek egyedszámát 

a tároz6ba jutó és ott meglévő nitrogén, foszfor és szerves anyag 

mennyisége, az üledék szemcsmérete, a vizmé1ység és a Sec chi átlát

sz6ság, továbbá a két vizsgált állatcsoport egyedei között a táp

lálékért és a helyért foly6 ver~engés határozza meg. 

A Tiszavalki medence a Kiskörei tároz6 legnagyobb hordalék- és 

tápanyag csapdája. Feltöltődése gyors ütemü, de ezáltal védi a tá

roz6 többi medencéjét a gyors feltöltődéstől él! tápanyag felhalmo

z6dást61. 
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KÜLÖNBÖz6 ÉLÓHELYTlPUSOK A TISZAFtlRBDI HOLTÁGBAN 

xScit6 Aadrás - XXVégTári Péter - xxBaaosi Istváa 

~lteayésctési Kutat6 Iatécet, Scarvas, 

~.éptiscaTidék1 VicUgyi Igacgat6ság, Szolaok 

A Ti •• gált holtág a Kiskörei t6roc6 ré.ce, amelynek feltöltődése 

az elmult 14 év .oráD felgyorsult. A felhalmoz6dott Uledék egy ré

.zének eltávolitására kotrást. terveztek. 

A tervezett Tizsgálatokkal a kotrás előtti állapotot kiváatuk 

rögciteai, azt követően pedig megállapitaai a változásokat. 

A fenti cél megva16sitására 1987. június 12-15-e és a kotrást 

követ6en okt6ber 7-8 között négy, illetve két 6ránként vlzkémiai 

vizsgálatokat végeztUnk. A mintákat egy gyékényes, egy sulymos-tUn

dé~zsás társulás mellett és a vizközépról vettUk a felszin köze

léból és az Uledék felett~ vizrétegből. Ezeket az üledékfauna Tizs

gálatával egészitettUk ki~ 

Megállapitottuk, hogy a .holtágban a vizesere főleg a nagyobb ára

dások idejére korlátoz6dik. Ezt igazolja a nagy mennyiségU hordalék 

kiülepedés, az élőhelyek üledékfaunájának egyedsUrlisége .és faji 

összetétele, de a viz kémiai paraméterek is ezt mutatták. A június i 

vizsgálat idején levonult áradás hatására a vizközépen az átlátsz6-

ság 19 cm-ról 4 cm-re osökken. Az oldott OXigén mennyisége mindhá

rom vizsgálati helyen hason16 volt, 8,2-9 mg/liter között iBgadozott, 

de a többi vizsgált paraméter sem mutatott lényeges eltéréseket. 

A kotrás utáa vett vizminták paraméterei egyik élóhelyen sem mu

tattak lényeges változást. Az üledékfauna mennyisége és faji össze

tétele azt jelzi, hogyaholtágban az oldott OXigén mennyisége a 

vegetáci6s időszakban 2-3 mg/liter körUl ingadozik - főleg az üle

dék felszinéhez közeli vizrétegekben. Az Oligochaetákat a Branehiu

ra sowerbyi és a Limnodrilue hoffmeisteri, az árvaszunyogoknt /Chi

rono~idae/ a ChironomuB semireductus, Ch. riparius, Ch. reductus és 

a Ch. salinarius képViselte, de nagyon alacsony egyedszámban. Vál

tozást a kotrást követően sem tapasztaltunk. 

A holtág gerinctelen és gerinces élóvilága életfeltételeinek 

megjavitására tehát további v1zügyi beavatkozások szükségesek. 
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FAFAJOK TERMÓHELYI IGÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA 

Szodfrid t István 

Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron 

A hazai terU1ethasznositás erdészeti megoldásának a1apvet6 fel

tétele a f~fajok term6he1yi igényének meghatározása. Ar: ezzel kap

osolatos munka az ötvenes évek e1ejét61 fogva indult és ma már as 

állományalkotó fafajok igényeit kellően ismerjük. A termőhelyi 

igény meghatározásának több előfeltétele volt, ezeket erdészeti ku

tatóko1lektivák teremtették meg, ilyenek: 

1. A fafajok hazai elterjedésének meggatározása. Est am erd6ren

dezési SZOlgálat számitógépen tárolt adatbankja szolgáltatta. 

2. Dendrometriai méree e1készitése. Segitségével lehetségessé 

vált a kU1önböző termőhelyi körUlmények között mutatott növekedési 

je1lemr:őkkel a fafajok teljesitményének számszerU értékelése. Ezt 

a fatermési táblák szolgáltatták. 

3. Olyan termőhelytipus rendszer megalkotása. amely alapul szol

gálhat a fafajok termőhelyi igényének értékeléséhez. 

Fentiek alapján a fafajok termőhelyi igényét részben a fafajok 

elterjedése és a termóhelyi tényezők /k11ma, talaj, hidro16giai vi

szonyok/ hazai alakulását jelző térképek egybevetésével lehetett 

megfogalmazni, részben pedig módszeres felvételek készitésével. Ez 

utóbbi a különböző növekedésü állományokban készitett termóhe1yi és 

az állomány é1ófakész1etének felvételéből állt. 

~z elmondottak révén ma már a legfontosabb állományalkotó fafa~ 

jok /tölgyfajok, bükk, fenyőfa jok , akáo, hazai és nemesnyárak, rez

gős nyár, füzek, feketedi6/ termőhelyi igényét pontosan ismerjük. 

A végzett felvételek alkalmat adnak arra is, hogy segitségükkel 

egyes erdőtársulások termőhelyi igényét, a rajtuk elérhető fatermés 

nagyságát és a gazdálkOdás pénzügyi eredményességét is értékeljük. 

Terveink között szerepel a jellemző kisérő fafajok /hársak, juharok, 

madárcseresznye stb./ termőhelyi igényének a meghatározása is. 
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A KÉSEI FAGYOK SZEREPE A BÜKK KORAI PUSZTULÁSÁNAK 
KÁRLÁNCOLATÁBAN 

SZONTAGH l'ÁL 
ERTI Mátrafüred 

Bükköseinkben a fák megbetegedésének és idő előtti pusz -
tulásának kárláncolatában a kiinduló abiotikus tényezők 
közül fontos szerepe van a kései fagyoknak. A kései fagyok 
a fák legyengitésével elősegitik veszélyes fitofág rovarok 
tömeges elszaporodását, kórokozó gombák megjelenését és vé
gül a fák, facsoportok pusztulását. 

1980-ban 3560 ha 5-10 éves bükkfiatalosban történt foltos 
pusztulás a kései fagyok után legyengült fákon tömegesen 
megj elent Phyllaphis fagit·szi vása következtében. 

Az utóbbi években tömegesen megjelenő lombfogyasztók, ame
lyeknek a bükk megbetegedés és pusztulás kárlánuolatában 
jelentős szerepe lehet: a Geometridae jfőleg rügykártétel
lelj és a Rynchaenus fagi L. Rügy~ és korai lombkártételük 
után a kihajtott levelek a kései fagyok következtében el
pusztulnak, a hajtásvégek elhalnak. 

Középkorú és idős bükkállományok legveszélyesebb xilofág 
rovara a Cryptococcus fagi Bar. Csaknem minden vizsgált 
bükkállományban előfordult. Kárositása következtében folyá
sos sebek keletkeznek a törzsön és ezeken a sebhelyeken ke
resztül farontó gombák fertőzik a törzseket. Elterjedését 
szintén a kései fagyok segitik elő. 
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AZ AGGREGÁLTSÁG, ASSZOCIÁLTSÁG ÉS DIVERZITÁS 

VIZSGÁLHATÓSÁGA SZEKVENCIÁLIS CÖNOLÓGIAI 

MINTAVÉTEL ESETÉN 

SI:6cs Zoltán 

MTA ÖBKI, Vácrátót 

A szekvenciális mintavétel /Tonalmenti növéuy

cöno16giai felvétel, ismételt há16kivetések egy fo

lyóban, roverhá16-osapások sorol:ata egy réten, stb./ 

jelsorozat-generá16 eljárásnak is tekinthetőo 
Az igy nyert egyd1menzi~s jelsorozat a jelek -szek

venoiájában "k6dolve" tartalmazza al: eredeti alapsoke
ságra vonatkoz6 informáoiót. A lehetséges szekvenciák 
közUl a megfelelő összetéteIU random jelsorozat könnyen 
előállithat6, ve16szinUségelméleti eszköl:ökkel jellemez
hető s kényelmesen használható etalonként; az ettól va16 
eltéréseket kell mérhetővé tennUnk. Mindez speoiális esete 
a Juhász Nagy Pál megfogalmazta "oentrális hipotéds"-nek 
és "deviáci6s alapkérdés"-nek. 

Három elemzési irányt mutatunk be. Az AGGREGÁLTSÁG az 
azonos minősitésu egyedek csoport-képző hajlamát mu
tatja, s a jelsorozatban az azonos jelek egymásra
következő "láncaiban" mutatkozik meg. Az ASSZOCIÁLTSÁG 
a kUlönböző minősitésU egyedek egymáshoz veló viszonyát 
jellemzi, mig a /faj/DlVERZITÁS az egész jelsorozat 
"sokféleségét" mutatja. E két ut6bbira KNIGHT és 
BERGERSEN nyomán tesztelésre alkalmas szignifikancia
pr6báke.t ismertetUnk. 

Mindezeket egy középhegységi gyertyános-bükkös alj
növényzetéből lineáris mintavétellel nyert mintákon 
szemléltet jUk. 
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J. NlPDERGll lUSZNOSITÁSJ. EGY TERIIÉSZ:fil!S NÖVÉNY

TÁBSULÁSBAN, EGY Iül MEZŐGAZDASÁGI NAGI'UZEIlBEN-. mr 
EGY JÖVENDÖBELI KISGAZDASÁGBAN /poszter/ 

Szőc s Zolttn. 

~J. OBKI, Vácrát6t 

E három rendszer összehasonlitása a nap energia 

megkötése-hasznositása-továbbadása alapján /energia

mérleg, hatásfok/, valamint a következő szempontók sze

rint: szerves anyagok körforgalma, vizgazdálkodás; a 

talaj termékenysége , szervesanyag-tartalma, hőháztar

tása, er6zi6-védelme; környezetvédelem, produktivitás, 

fosszilis energia felhasználása. 

Az első és harmadik rendszer sok tekintetben hason-

16, mig a második lényegesen különbözik a másik kettő

től. Energia-forrását tekintve az első teljesen a Nap 

energiájára támaszkodik, a harmadik is erre törekszik 

/bár csökkenő mértékben még használ fosszilis energiát/, 

a második teljesen a rendelkezésre ál16 fosszilis ener

giát6l f[gg, anélkül megbénulna. Az elsőben és harma

dikban az anyagforgalom ciklikus; hulladék, szennyező 

anyag nincs, vagy minimális. A második ebben is eltérő. 
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AMM6NIA OKOZTA HALPUSZTULÁS KÖRÜLMÉNYEI A KANIZSAI /JUGOSZLÁVIA/ 
HALAST6BAN 

Ssönőd Gyula 

Hidrotechnikai Kutat6iDtéset, Ssabadka 

A Kanizsa melletti nagy ssikes legelőn a hatvaaas években 500 

hektáron halastavakat léteeitettek. A halastavak visellátását.két 

forráeb61 biztositották: as egyik a Tissa, a másik a KórOs-ér. 

Miadkét vizkivételhes elkészUltek a műtárgyak, mégsem a Tissa visét 

használják a tavak Uzemeltetéséhez, mert az igen költséges, hanem 

rendszeriat a Kőrös vizével töltik fel a halastavakat. A visutáa

pótlást nyáron is as emlitett forrásból végZik. A K~rösből ugy .. ie 

gravitáci6val lehet a tavakat feltölteni és üriteni. Ennek as 

aránylag olcsó vizfelhasználási módnak azonban van egy hátr~a, 

amit a töbQszöri figyelmeztetés ellenére sem vettek az illetékesek 

figyelembe. Szabadka város tisztitott szeaayvisét a Kőrös-ér veze

ti le a Tiszába. A szennyviz miatt a patak ammóniumtartalma igen 

magas, ezért időnként - több ökológiai tényező kombiaációjának 

hatására - halpusztulást okozhat. 

A Kórös medrét kiszélesitették, kimélyitették és itt readsze

riat több vagon halat - süllőt is - tároltak. Annak ellenére, hogy 

az érzékenyebb halaknak vizmiaőségjelző szerepUk is van, mégis 

megtörtént, bogy az egyik 40 hektáros tóban n~ halpusztulás kö

vetkezett be. A halpusztulás akkor.kezdődött, amikor vizutánp6t

lás aiatt beengedték a Kőrös vizét. A többi tóban, ahol vizután

pótlásra nem kerUlt sor, nem tapasztaltak halpusztulást és ugyan

úgy.a Kórös patakban sem pusztultak még az érzékenyebb sUllők 

sem. 
Csak részletes hidrobiológiai vizsgálatok után sikerUlt fényt 

deriteni a ha~pusztulás okára. A Kórös ugyan nagy tömény5égben 

tartalmazott ammoniumiont /34,77 g/~, de az aránylag alacsonyabb 

pH érték miatt /8,2/ miadössze 2,67% szabad ammónia szabadult 

fel, amely még nem váltott ki halpusztUlást. Amikor a Kórös vizét 

beengedték egy kisebb tóba, ahol az erőteljes fotosziatézis követ

keztébeni a pH 9, sót még magasabb értékeket is mutatott, az ammó

niumból 15,6~ vagy még ennél is nagyobb százalékban szabadult 

fel a halakra igen toxikus szabad ammónia. 
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A. TElUIÉSZETES VEGETÁCI6 FAJAINAK HELYZETE BUDAPEST 
URBÁN SZFÉRÁJÁBAN 

Terp6 AAdZ"ás és E. BáliJlt Klára 

Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, NBvénytani Tansz'ke 

A. magyar Főváros lakott területének jellegzetes term5hely tipu

sai a kBvetkezőks /1/ oligochemerob: rendszerint tBredékes formá

ban,/2/ mezohemerobs al félig természetes Iseminaturalis/fajállomá

Ayok, gyepfoltok, bl PS8udonaturalis Ifás Ultetvények pl, RobiDia, 

Populus csoportok és gyepes termőhelyek mint avasútvonalak, rézsUk, 

támfalak, parkok, terek, gondozatlan telkek, kisméretu előkertek 

stb.l; /31 euhemerob: iateaziven mUvelt zBldterületek, előkertek, 

általában a kU1BnbBző eredetU és célu kertek; /41 polihemerob: 

hulladék /épUlet-, útépitési anyagok, salakos, kavicsos térfelUle" 

tekl az aljzat gyakran tBmöritett; /5/ metahemerob: teljesen beépi~ 

tett terUletek, aszfalttal, betonnal, kővel burkolt térfelUletek 

kBzei, repedései, a fák táayérjai. 

Az /1/ jellegzetes fajai: FraxiDus ornus 11-2/, Acer campestre, 

ll-21, Ulmus miJlor, ll-21, Cerasus mahaleb, C.avium, Viburnum lan

tana, CotiDus coggygria, Cerasus fruticosa, Clematis recta, Arum 

alpiDum, Jurinea mollis subsp. dolom1t1ca stb. 

/2/: FraxiDus excels10r /2-3/, Cerasus avium, Colutea arborescens 

Rhamaus catharticus, Euonymus europaeus, Sambucus nigra, Clematis 

vitalba, Saponaria officinalis, Sedum maximum, Ornithogalum um_ 

bellatum, O. boucheaaum Brachypodium sylvaticum. stb. 

13/ Sambucus nigra, Plantago media, Gagea pusilla, G. villosa, 

Bellis perennis, Campanula rapunculoides, Inula britannica, Cle

matis vitaiba stb. 

14/ Betula pendula, Parietaria officiDalis, Inula conysa, Bromus 

iaermis, Salvia verticillata, Tribulus terrestris, Falcaria vul

garis stb. 

/51 Solanum dulcamara /2-5/, Humu.lus lupulus 13-5/, Parietaria 

officinalis, Plantago maritima, /pl. a Vár falaiDl, Cichorium int y

bus /4-51 stb. A vizsgált erdei és erdőspusztai fajok különböző 

hemerobia fokozatban tBrténó előfordulása jellemző azok turóképes

ségére, ökológiai amplitudójuk valódi terjedelmére, amelyet a ter

mészetes vegetációban rendszerint nem észlelUnk. 
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A KUNHALMOK, 

MINT A LÖSZPUSZTAGYEPEK RELIKTUM HELYEI 

Dr. T6th Albert 
Móricz Zsigmond Gimnázium, Kisújszállás 

Öt éve Szolnok megy ében elkezdődött a kunha10mnak neve
zett, antropogén táj elemek számbavétele, állapotrögzítése. 
Ezek a zömmel több ezer éves mesterségesen összehordott né
hány látlagosan 2-81 méter magas, 30-80 méter átmérőjű hal
mok igen jellemző képződményei az alföldi tájaknak. A haj
dani vízivilág idején ezek többnyire vízközelében feküdtek, 
de mindig az árvízmentes hátas részeket foglalták el. 

Napjainkban rohamosan pusztu1nak~ Ku1túrrétegeiket mélyen 
fe1sziíntják, felszínüket befásít ják, beépítik, olykor a ha
lom egy részét megcsonkít ják vagy a teljes halmot is elhord
ják. Ennek következtében jelentős botanikai és természetvé
delmi értékeink is tönkremennek, hisz ezek a halmok ma már 
szinte utolsó menedékei az egykor oly jelentős 1öszpuszta
gyepeknek. 

Az eddig megvizsgált 208 halom felszínén csupán 14 eset
ben találtunk löszgyep-maradványt. Ezek is zömmel erősen 
degradálódott, erősen gyomosodó Salvio-Festucetum rupicolae, 
ill. Agropyro-Kochietum társulások voltak. Egy-egy ilyen 
társulás csupán néhány m2_es te~iletet foglalt el a halom 
valamelyik oldalán. Nem egyszer márcsak a halomroncs le
szakadó pereme őrizte meg az Agropyro-Kochietumban a 10-30 
tóállornányú Stipa capillata töveket. 

Mivel a jövőben a halmok pusztulása továbbra is reális 
veszély, elengedhetetlenül fontos lenne országosan is ezek 
számbavétele, állapotrögzítése, Ezt k i ;vetően pedig azonnal 
intézkedni kellene a természetvédelmi értékként va16 védel
mükről, cöno16giai vizsgálatukr61, hogya további degradá-
16dásukat, megsemrnisü1ésUket megakadályozhas suk. 
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III. ORSZÁGOS SZÁNTÓFÖLDI GYOMFELVÉTE1EZÉS FŐBB EREDMÉNYEI 

Tóth Ádám 
MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Központ Gyombiológiai 

Osztály 

Követve a hagyományokat - a Dr. Ujvárosi Miklós által az 
MTA és a MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Főosztály támoga
tásával elvégzett két felvételezés 1941-53, 1910-11 után -
1981-ben ismét megkezdtük e tudományos és gyakorlati szem
pontb61 egyaránt fontossággal bir6 feladat végrehajtását. 

A felvételező munkára 202 helyen 11 féle talaj, illetve 
altipuson 4.040 felvételezó ponton, buza, kukorica kulturák
ban évi két alkalommal került sor. Az anyag feldolgozása 
számitógéppel történt. Az 1981. évi felvételezés adatait 
összevetve a két előző munka eredményeivel lényeges válto
zások állapithat6k meg. Jelentősen csökkent a vizsgált te
rületeken a gyomnövény fajok száma. Ez 1910-1l-ben átlago
san 60-80 faj, 1981-ben már csak 40-60 faj volt. Különösen 
kirivó ez Vas megyében, ahol az 50 %-ot is meghaladja. 
Megváltozott a f a jok boritási és fontossági sorrendje. 
Az előző felvételezésekhez viszonyitva az akkori első 20 
fajb61 1981-ben csak 2-3 találhat6. 

Az eredményekből megállapithat6, hogy az elmult 20-21 év 
termeszté s i és gyomirtási technológiái jelentős változáso
kat okoztak a mezőgazdasági müvelés alatt ál16 területeken 
a gyomf16rában. Ezeknek részletes elemzése a tudomány és a 
gyakorlat számára egyaránt érdekes adatokat szolgáltathat. 
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QUERCUS PETRAEA CSIRANÖVÉNYEK VIZKULTURÁS TENYÉSZTÉSE 
KÜLÖNBÖZŐ pH-JU ÉS ALm/l~N~M ION TARTALMU TÁPOLDATOKBAN , 
CERATOCYSTIS sp. JELE:NLETEBEH 

Tóth János Attila, Berki Imre, Holes László 
KLTE Ökológiai Tanszék, Debrecen 

Vizkulturás tenyésztésben 360 QuercuB petraea csira
növény 18 féle tápoldatban történő tenyésztésével bizonyitot
tuk, hogy az l éves tölgymagoncok igen savas és ~gy Al3+ 
ion tartaln1U oldatokban is képesek növekedni. Kimutattuk, 
hogy s 8.vasabb pH-ju és nagyobb Al3+ ion tartalmu oldatok-
ból a csiranövények levelei nagyobb mennyiségü Al3+-ot 
vettek fel.Ezt a megfigyelésünket egyébb szabadföldi 
vizsgálataink eredményei is alátámasztották. Megállapitható 
volt, hogy v~zkulturás tenyésztés során a növények levelei 
l ényegesen nagyobb mennyiségü Al3+ iont vettek fel /130 -
1600 ppm/, mint szabadföldi körülmények között /100-180 ppm/. 
A vizkulturás tenyészetben az A13+ ionok a gyökerek meg
nyulás á t er edményezték, ugyanakkor gátolták a Ca, li;g és a 
K felvételét. Kimutattuk, hogy az A1 3+ ionok baktericid és 
fungicid hatással r endelkeznek, amelynek a talajmikroor
ganizmusokra ill. a mikorrhizára való esetleges kárositó 
hatásai t t el:inte tbe kell venni. A tenyésztés folyamán 
elszaporodó Ceratocystis fa j okról nem lehetett eldönteni, 
hogy ezek okozói vagy következményei a z egyes növények 
pusztulásának, azaz, hogy patogén, gyengültségi parazita 
vagy szaprofita mikroorganizmusról van e szó. :;;;nnek 
kideritéséhez tovabbi vizsgál atol{ szükségesek . 
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FtSZEKALJ NAGYSÁG OPTIMALIZÁCIÓ AZ ÖRVÖS LtGYKAPÓNÁL 

Tóth László 
ELTE, Állatszervezettani Tanszék 

Az örvös légykapó (Ficedula albicollis Temm.) fészekalj mé
rete tág határok között (1-9 tojás) változhat. Lomberdei 
légykapó populációk 473 fészekalja alapján vizsgáltuk, hogya 

különböző tojásszámú fészekaljak közül melyiknek legnagyobb a 
reprodukciós sikere. A fióka produkció (kikeit és kirepült 
fiókák száma) növekedett a fészekalj nagysággal, de a fiókák 
kondíciója (tömeg és tarsushossz) a 7 tojásos fészkekben 
szignifikánsan rosszabb volt az 5 vagy 6 tojást tartalmazó 

fészkekhez képest. A különböző fészekaljakat rakó tojók túlé
lése (visszafogási valószínűsége) között nem tapasztaltunk 
különbséget. A 6 tojásos fés2kekból kirepült fiókák túlélése 
közel háromszorosa volt a 7 tojásosaknál megfigyelt túiélési 
értéknek. 
A szülők (tojók) reprodukciós ráfordítása között a különböző 

fészekaljaknál nem volt különbség. A két leggyakoribb fé
szekalj (6 és 7 tojás) közül bár a 7 tojásosak több ,fiókát 
repítenek, de ezen fiókák kondíciója rosszabb, ezért a túlé
lési valószínűségük jóval kisebb a 6 tojásos fészkekből ki
repült fiókákéhoz képest. Eredményeink alapján az általunk 
vizsgált örvös légykapó populációk optimális fészekalja a 6 
tojást tartalmazó fészekalj, ami megegyezik a populációk át
lagos fészekalj méretével. 
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\ SZEKUNDER SZUKCESSZIÓS VALTOZASOK SZUBIIOBTÁN BÜKKÖS TARVAGASA UTAN 

T6thmérésc Béla 

KLTB Ökol6giai Tanszék, Debrecen 

Komplex öko16giai vizsgálatsorozat indult 1980-ban a Bükk hegy
ségben "REJTEK PROJECT" néven, melyet a KLTE Ökol6giai Tanszéke 
koordinál és irányit. CélkitUzése, hogy feltárja, milyen változások 
következnek be a termóbelyi viszonyokban karsztosodott, mészkő a
lapkőzetü, sekély talaj u bükkös erdő tarvágásaután, és ezeknek a 
változásoknsk milyen hatása van a terület növény- és állatvilágára. 

Az előadás a lágyszáru szint és az ujulat egyes jellemsőinek 
változásával foglalkozik. 

Eredményeink azt mutatják, hogy az irtáson a lágyszáru növényzet 
lényegesen megváltozott: a fajszám, egyedszám, fitomassza, /faj-e
gyed/ diverzitás jelentősen növekedett. 

A fajszám fokozatosan nőtt a tarvágás után, évről-évre számos 
uj faj telepedett meg az irtáson /főként vágásnövények és gyomok/. 
1982-ben az Atropa bella-donna, Urtica dioica és a' Cirsius arvense 
fordult elő 6riási tömegben. 1984-ben és főként 1985-ben számos fU
faj jelent meg a területen. 1986-ban a Rubus fajok jelentették az 
irtás növényzetének domináns elemét. A fajszám növekedésének szuk
cesszi6s dinamikáját jól jelzi. hogy 1986-ban a fajszám több mint 
ötszöröse volt az 1980. évben észlelteknek. A titomassza növekedése 
még ennél is dina n.ikusabb vol t; ugyanezen időtartam alatt több mint 
20-szorosára nőtt. 

A növényzet egyedszáma 1980 és 1986 között valamivel több mint 
10-szeresére nőtt, ugyanakkor 1986-ban már csökkenés észlelhető. 
Ez a nagytermetü, helyigényes fajok megjelenésének tulajdonitható. 

A növényzet diverzitisa . a tarvágás óta jelentősen növekedett. 
Ez a rendkivül nsgyszámu betelepülő faj miatt adódott, mert a diver
zitás egyenletességi komponense nem mutat ilyen változásokat. Sok 
ugyanis a viszonylag "ritka". kis egyedszámba,n jelenlevő faj. 

A dominancia-diverzitás görbék a szukcessziós folyamat elején 
/1981,1982/ egyenes és meredek lefutásuak, majd évről-évre fokoza
tosan görb~lnek és meredekségük is jelentősen csökken. 

A Fagus silvatica magoncaiból mindössze 0.4 egyed/m2-es s~ü
séget észleltünk a platón, mig a lejtőaljben közel 4 egyed/m2 volt 
az egyedsür~ség 1986-ban /a tarvágáskor az erdőben 6 egyed/m volt 
található/. Ji platón 6.1 g átlagtömeg~, 31 cm átlagmagasságu és 14 
átlagos levélszámu volt a bükk ujulat. mig a lejtőaljban növő 
populáció eset ,s ben ezek az ért ekek a követkeZŐképpen alakultak: 
16.5 g. 42 cm, 62 db. 
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ÚJ KUTATÁSI STRATtGIA A NICHE-ELMtLETBEN 

Tóthmérész Béla 
KLTE Ökológia Tanszék, Debrecen 

A niche-teret első közelftésbenegy olyan (n-dimenziós) absztrakt 

térként definiálhat juk , melynek koordinátatengelyeit az exterior 
komplexum ténylegesen ható releváns tényezőinek lehetséges és mérhető 

értékei adják. 
Fundamentális niche az a része a niche-térnek, amelyet a faj 

populációi potenciálisan elfoglalhatnak, mig a realizált niche az a 
térrész, amelyet a faj egy populációja ténylegesen (aktuálisan) el is 

foglal. 
Ennek az általunk javasolt, a korábbiaktól részben eltérő 

definiciónak számos előnye van: (i) A meghatározás egy általánosabb 
elmélet keretei közé illeszkedik. (ii) A niche-tér és nem a niche 
definiciója lesz hangsúlyos. (iii) A definició ~ niche-tér absztrakt tér 
jellegét hangsúlyozza. 

Ezzel a tárgyalásmóddal átértékelődik az a kérdés, hogy "milyen a 
közösség niche-szerkezete?" Ez ugyanis legalább két kérdést foglal 
magában. Egyrészt, hogy milyen a niche-tér biológiai szerkezete? Hol 

vannak fajtömörülések, guildekj mekkorák a niche-szélességek és 
overlapok, stb.? Másrészt milyen a niche-tér matematikai szerkezete? Azaz 
"euklideszi szerkezetű-e", ha nem, akkor milyen metrikájú, stb. A kétféle 

szerkezet között azonban igen szoros kapcsolat van (a kapcsolatot éppen a 
modellezés adja). Ilyen módon a niche-elméleti kutatásoknak igen fontos, 
új stratégiája fogalmazható meg: 

Milyen legyen a niche-tér matematikai szerkezete, hogy a biológiai 
sZbrkezetet a lehető legjobban tükrözze? 

Ez alapján a kutatási stratégia alapján ismertetjük a niche
-szélesség és overlap általánosításának módját j a két fogalom 
összefüggését a niche-tér geometriájával. Ennek segitségével számos új 
niche-szélesség és overlap függvényt is definiálunk. 

A kutatási stratégia jegyében kimutat juk , hogy a MacArthur
-Levins-t~ay modell geometriája euklideszi, és bemutatunk az eddigieknél 
jóval általánosabb niche-tér modellt is. 
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ÖKOLÓGIA ÉS A GYAKORLATI TERMÉSZETVÉDELEM 

. Dr. Tölgyesi István 
OKTH Természetvédelmi Főosztály 

Mi, természetvédők is örömmel fogadtuk az MTA illetékes 
bizottságának nyilvános állásfoglalását az ökológia, m!si 
tudomány kérdésében. Világos, hogy nem egész társadalmi, 
környezeti folyamatokat magyarázó "filozófiát" keresünk ben
ne,hanem gyakorlati problémáink tudományos támaszát, mun
kánk stratég~ai megalapozását. 
Sajátos viszonyainkból származó alapvető problémáink, 
amelyek megoldása az ökológia hazai művelőinek segítsége 
nélkül lehetetlen: 
- viszonylag kis kiterjedésű területek védettségének haté

konysága hosszú táv on, mekkora védett területet tervez
zek az adott környezeti rendszerben? A foltozottság mi
nősítése, ökológiai folyosók létesítése, védett terüle
teken kívüli területek jelentősége, 

- terhelhetőség kérdése a különböző rendszerekben. Ehhez 
alapvető, a végbemenő folyamatok ismerete, "durva és fi
nom" beavatkozások modellezése, 
új szemlélet és módszerek bevezetése a már meglévó és ki
jelölésre váró természetvédelmi területek értékelésében. 
A használt két "ernyőc::soport" /madarak és magasabb rendű 
növények/ helyettesítése, heteromorf indikáció bevezetése, 

- a szukcessziós folyamat ok esetében a haza i ökológia még 
mindig adós egy olyan szündinamikai tipizálással, amely
ben degradációs folyamatok is helyet kapnak. 

Feltételezve az ökológia, mint tudomány hazai képviselőinek 
támogatását, mi termé szetvédők sem feledkezhetünk meg arról, 
hogy személyi állományunkban növelni kell azon dolgozók szá
mát, akik mind gyakorlati természetvédelem, mint pedig az 
ökológia iránt egyaránt ~rzékenyek. 

- 203-



DENZITÁS FUGGEtS tNEKESMADARAK REPRODUKCIÓJÁNÁL 

Török János 
ELTE, Állatrendszertani és Ökológiai 

Tanszék 

Négy éven keresztül vizsgáltuk pilisi gyertyános-tölgyesek

ben az örvös légykapó (Ficedula albicollis Temm.) reprodukci

óját különböző populációsűrűségek mellett. A kontroll populá
cióhoz képest a mesterséges fészkelési helyek feldúsitásával 
2- 4-szer sűrűbb populációkat hoztunk létre. A fészekalj mé
ret, a kikeIt és kirepült fiókák száma nem mutatott sem 
intra- sem interspecifikus denzitás függést. A reprodukciós 
siker (kikelési, kirepülési, ill. összegzett reprodukciós si

ker) azonban intraspecifikus denzitás függést mutatott. A 
légykapók nagyobb (tömeg, ill. tarsushossz alapján) fiókákat 
neveltek alacsony populáció denzitások estén. A fészekalj 
nagyság erős korrelációt mutatott a környezetben elérhető 

táplálék (Lepidoptera lárvák) mennyiségével. A denzitástól 
független hatások közül a kora tavaszi csapadék jelentős en 
befolyásolta a költéssikert. 
Vizsgálataink azt mutatják, hogya cinegék, amelyek szintén 
gyakori odúköltők, alacsony denzitásuk és részben eltérő táp
lálkozásuk miatt nem befolyásolják a légykapók reprodukció
ját, de a légykapó populációkon belül erős denzitás függés 
tapasztalható, elsősorban a fiókanevelés ideje alatt. 
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Andezit sziklagyep szerkezetének Tiz~álata diverzitá.beli 

elt'~sekszerint 

TöréSk Katalin 

Il'U öko16giai b Botanikai Kutat6inUzete, Yácrát6t 

Egy 8téve. sziklagJep-degradáci6. Ti •• gálat ~.zek'nt2l da

rab 10 méteres TO~nti fel~telt készitettUnk a Pili8ben 

három he~sziuD. A t&D~ozott tárauláa a .zilikát .zik

lefUve. lejt6.ztyepp / Potentillo-Pe.tucetua paeudoda1aatio.e/. 

Az adatkezelé. aoráD Tizsgáltuk a felv'telek diverzitá.át, 

a jelent6sebb fajok foltképzé.i hajlamát, egye. fajpárok 

a •• zociáltságát valamint azt, hogy a diverzitáa kUlönb8z6sé

ge mennyiben befolyásolja a fajok fenti tulajdon.ágait, kap

csolataU. A fajok asszooiáltaágára az egymá. mellett val6 

e16forduláauk gyakoriaágának a random e.ett6l va16 eltéré

séből következtettUnk. A foltk'pz'si hajlamot szint'n a 

véletlenszerU eloazláah~z viszonyitottuk. 

Tapaaztalataink részben igazolták e16zete. elváráaaink&t, 

miszerint tapo.ás és intenziv legel'. által degradált, erodált 

terUleteken a diverzitás ki.ebb, mint a viszonylag érintet

len gyepek esetében. A d1verz1táa-degradáltaág ös.zefUggé.é

nek vizsgálata folyamatban van. 

A jelen munkában felhasznált módszert Sz6cs Zoltán előadá

sa ~szlete.an bemutatja. 
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A MEZOFILLUM SZUKKULENCIA ISMI INDEX BEVEZETÉSE NÖVÉWiTÁR
SULÁS ELEMZÉSÉRE A FESTUCETUM VAGINATAE DAI~BIALE PÉLDÁJÁN 

Tuba Zoltán 

GATE Növénytani és Növényélettani Tanszék, Gödöllő 

A társulás húsznál több faja szukkulencia viszonyai
nak elemzését az új, funkcionális indexszel végezvekikü
szöbölhetőnek látszanak a hagyományos xerofiton osztályo
zás nehézségei és társulás szinten lisl új ismeretek bir
tokába jutunk. A mezofillum szukkulencia index a fajok fo
toszintetikusan aktiv mezofillum szövetei viz tartalmának 
és pigmenttartalommal kifejezett fotoszintetikus apparátu
sának Isejtszinten a vakuolum és kloroplasztiszok/arányá
ra épül. 

A két szélsőséges, legkisebb és legnagyobb Srrindexü 
Ihagyományosan szklerofill és szukkulensl faj között a tár
sulás fajainak ~cskálája a két legnagyobb Sr.Cu fajig foly
tonos. Az átfedés nélküli SM~skála jelzi, hogya limitált 
vizellátású társulás fajai valamennyi szukkulencia lehető
séget kihasználnak. Társulásszinten a társulás ~.r- tenge
lyének szélességét tekinthetjük jellemzőnek. 

A vizgazdálkodási és fotoszintézis tipusok kapcsolatát 
új oldalról támasztja alá az a tény, hogya speciális /C4 ' 
CAM és intermedier/ fotoszintézisutak a szélsőséges mezo
filium szukkulenciájú fajokban alakultak ki. 

Szoros kapcsolat látszik a fajok Srctengely mentén va
ló elhelyezkedése, abundancia-dominancia viszonyai, és a 
szubpesszimumok tolerálására kialakitott fotoezintézis
ökológiai, valamint egyéb ökofiziológiai stratégiák között. 
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IPARI ÉS BÁNYÁSZATI EREDBTU IlEDD6HÁBYÓKOH IlEGTELEPEDBTT HÖVÉlfYBK 

KÉMIAI ELEllrART ALMÁNAK IHDIKAHDUJI-ÉRTÉKE 

Turcsá.llyi Gábor 

ATE Növénytaai és lövéayélettani Taaszék, Gödölló 

Három hazai meddőháay6 növényeinek elemtartalmát vizsgáltuk. Az 

egyik meddőhány6 egy Al-koh6nak energiát szolgáltat6 hóeróma mUkö

dé.ének, a másik régen befejezett, a harmadik pedig nemrég fOly ta

.tott nehézfémbáDyászatnak amellékterméke. EDaek megfelelóe. a há
rom meddóhány6 miliőspektruma jelentősen eltér egymást6l. Az egyik 

báDyameddónek a Zn-, Cu-, Pb- éa Aa-tartalma igen magaa volt és 

egyes pont jain nagymértékű volt a savanyodás IpH • 31 és a s6felhal

moz6dás is. Az Al-gyártáshoz kapcsoltaa keletkezett meddó~6 Ti

szoat magas Ca-, Na-, Al-, Pe- és Ti-tartalmával, valamint pH-érté

kével 19 felettil tUnt ki. Megállapitottuk, hogy. növények elem

tart.lma - és igy természetese. nehézfémtartalma is - • növéayfaj 

ökológiai toleranciáját6l és az ökol6giai miliótól egyaráat függhet. 

Egyes elemek Ipl. K, Oa/ felvételét inkább az adott faj öko16giai 

toleranciája, másokét viszont Ipl. Al, Pe, Mal elsősorban az ökol6-

giai miliő látszik befolyásolni. A nehézfémek növényekbe val6 beju

tása általában mindkét tényezőtől erősen fUggött. A Res.da lute. 

és az !grostis alba levele jelentősen eltéró mértékű Oa- és Mg-fel

halmozás mellett is egyformán j6 akkumuláci6s indikátornak bizonyult 

az Pe, a Ou, a Zn, az As, a Ti és a Li esetében. Az Al jelenlétét 

viszont legfeltünőbben a Puccinellia distans, a Ohrysanthemum vulga

re, az Eupatorium cannabinum és az Echium vulgare levelének kémiai 

összetétele jelezte. További Zn-jelzők a Salix alba, a Silene cucu

balus és a Lolium perenne, Ou-jelző a Lolium perenne, B-jelző a 

.Salix alba és a Silene cucubalus, Ui- és Li-jelző a Lolium perenne. 

Vizsgálati eredményeink alapján szándékunkban áll következteté

seket levonni arra vonatkozólag, hogy egyrészt a fent ismertetett 

meddő területek p'opulációkollektivwnai számára mely tényezők limi

tá16ak, másrészt arra ia, hogy a toleráns populáci6kra milyen /táp/

anyagfelvételi-ökofiziológiai tUlajdonságok jellemzők. 
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AZ ERD6 TALAJVÉDÓ SZEREPE HUSZONÖT ÉVES MÉRÉSI PERIÓDUS 
ALAPJÁN 

Ujvári Ferenc 
ERTI Mátrafüred 

A talajer6zi6 megfigyelésére az ERTI 1956-ban egy 4,8 ha
os kisvízgyújtót rendezett be, a Mátra-hegység délkeleti lá
bánál Kisnána-Dolinavölgyben. 

A vízgyújtőt már hosszú ideje legelőként hasznosították. 
Akiritkult legelőerdó alatt cserje és lágyszárú növényzet 
alig volt. Részben a talajtakaró hiánya, részben a rendsze~ 
res legeltetés miatt a riolit tufán kialakult erdőtalaj he
lyenként az alapkőzetig lepusztult. 

Az eredeti fedettség szerint hét kisebb területet külö
nítettek el, ezek közül hat típusterületen 20 m2 területű 
mérőparcelIát alakítottak ki a lefoly6 víz és a hordalék mé
résére. A vízgyújtőt egy Thomson-rendszerú mérőbukó zárja le, 
ahol a teljes terület leadott vízmennyiségét és a horElalé
kot tudjuk mérni. 

1960 őszén a fa- és cserjetakarót eltávolították. A víz
gyújtót 1964-ig még rendszeresen legeltették, majd a legel
tetést megszüntetve hagy tuk, hogy a sarj erdő kialakuljon. 

A fák és cserjék eltávolítása után az érintett részvíz
gyújtőkbenmegnőt~ a lefoly6 víz hányada, a hordalékterme
lés nem nőtt számottevően a lágyszárú növénytakar6val fedett 
részeken. 
A hordalékképződés a növény takaróval nem fedett nyers riolit 
tufán a legnagyobb, ezt követi a vízmosásban keletkezett 
hordalék. A növény takaróval fedett területeken a felszszíni 
hordalékképződés elenyésző. A hordalékképződés a nyári hó
napokban a legnagyobb.Április l-től augusztus végéig 5 hó
nap alatt az egész évi hordalékmennyiség közel 80%-a távo
zik a vízgyűjtőből. A vízmosások megkötése, kezelése erdőte
rületen belül is fontos feladat. Az erdő letermelése után, 
amikor megnő a lefolyó víz, elengedhetetlen a növény takaró 
nélküli közelítő nyomok, utak védelme, mert enélkül, mire 
az erdő felnő, kialakulnak az új vízmosások is. 
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TAPLAL!KSZERZ!SI KOMPETICIö ERDEI MADARAKNAL 

Vanicsek Lász16 
ELTE Genetikai Tanszék 

Az interspecifikus kompetlci6 jellemzésére gyakran 
használatos átfedési számltások sok esetben hibás eredményre 
vezetnek. A kompetlci6nak az átfedés ugyanis szükséges, de 
nem elégséges feltétele. A kérdés az, hogy az átfedések 
alapján hogyan határozhat6 meg mégis a kompetlci6. 

Egy tényezőt tekintve az átfedések időben változnak. 
A kompetlci6számltás feltétele, hogy a maximális átfedés 
ahhoz az állapothoz tartozzon, amelyben az adott tényező nem 
limitál. A limitáci6 erősödésével a versengés is nő, 
miközben az átfedés csökken. A kompetlci6 mértéke a 
maximális átfedés és a további átfedések kUlönbségeiből 
adódik, ha a két kompeticióban levő faj denzitása 
megegyezik. Különböző denzitások esetén a kompetlcló 
asszimetrikus két populáci6 között, mértékének eltérése 
arányos a denzitáskUlönbséggel. 

A vizsgálatot az erdei madaraknak azon a csoportján 
végeztem, amelyek a fakéreg a16l táplálkoznak. A 
megfigyeléseket 5 dimenzi6ban végeztem egy éve~át minden 
h6napban. Az eredmények alapján láthat6, hogya fajok 
közötti kompetlci6 lefolyása egy éves ciklust tekintve 
különbözik és a faj párok más irányokba specializá16dnak. 
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A TÁPLÁLÉK MINŐSÉGÉNEK SZEREPE A GYAPJASLEPKE ILYMANTRIA 
DISPAR L.I ERDEI KÁRTÉTELÉBEN 

Dr. Varga Ferenc 
EFE Erdővédelemtani Tanszék, Sopron 

A gyapjaslepke ILymantria dispar L.I polifág rovar, 
amelyerdőterületen elsősorban fás-szárú növények lombjá
val, virágjával és terméskezdeményével táplálkozik. Polifág 
jellege mellett mégis vannak olyan tápnövények, amelyeket 
előnyben részesit másokkal szemben. Ezek a cser, a kocsá
nyos tölgy, az éger és újabban a nemesnyárak. A fenyők tűje 
szintén a fogyasztott táplálékok közé tartozik. 

30 tápnövényen elvégzett több ismétléses laborat6riumi 
vizsgálatokkal megállapithat6 volt, hogya herny6 állapot
ban elfogyasztott táplálék minősége és a lerakott peték 
mennyisége között matematikailag is bizonyithat6 szoros 
összefüggés van. A lerakott peték szélső értékei: cser 742, 
kocsányos tölgy 718, nagylevelű hárs 261, fehér nyár 142, 
vörösgyürú som 92. Voltak tápnövények, amelyek elfogyasz
tásakor, ill. mellőzésük következtében a herny6k 100 %-os 
mortalitása lépett fel/tiszafa, vadkörte, magaskőrisI. 

A táplálék minósége mint ökológiai tényező, pontosan rá
mutat arra, hogy miért az elegyetlen cseresekben és kocsá
nyos tölgyesekben tapasztalható a gyapjaslepke tömeges el
szaporodása. A herny6k tarrágás fokozatot elérő lombfogyasz
tása más öko16giai tényezők kedvezőtlen alakulásával egyes 
fák, ill. erdőállományok ~usztulását is okozhatja. 
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SZINTEZETTSÉG És KAUZALITÁS AZ EGYEDFÖLÖTTI SZERVEZÓDÉSBEN 

Varga Zoltán 
KLTE Biológiai Intézet, Evolúciós Állattani és 

Humánbiológiai Tanszék, Debrecen 

Minden élő rendszer alapvetően kettős természetű: egy 
információtároló-vezérlő és egy adaptiv-katalitikus rész
rendszerre tagolódik. Mindkettőre érvényes az organizáció 
hierarchikus szintezettsége: tehát létezik egy genetikai
evolúciós és egy fiziológiai-ökológiai hierarchia, mind az 
infraindividuális, mind pedig a szupraindividuális szerve
ződés szintezettségében. 

Az "evolúciós" hierarchia szintjei általános értelemben 
individualisztikusak: minden faj, illetve monofiletikus faj
feletti egység reális evolúciós egyediség meghatározott ge
netikai tartalommal. Az evolúciós hierarchia genealogikus 
természetű, a genetikai információátadás szekvenciális és 
elágazó jellegéból következően. 

Az "ökológiai" hierarchia kompozicionális természetű, 
szintjei tömegjelenség - /"ensemble"-/ jellegilek, amelyek 
eloszlásai a véletlenszeTÚségtól való eltérés mértékével 
jellemezhetők. 

Az ok-oiozati összefüggések keresésében ezért eltéró 
szemléletű, ill. stratégiájú e két hierarchia kutatásának 
nyomvonala. Az evolúciós események program-vezéreltsége 
mint tendencia-jellegű "cél-ok", az ökológiai kauzalitás 
pedig mint a potenciális hat,í.sok hálózatából kifej thetó 
közvetlen, releváns ható okok rendszere jelenik meg. 

Az egyedfölötti biológia teljessége a kétféle: az 
evolúció-biológiai és a szünbiológiai megközelités egységén 
alapul. 
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ORvosrOLDRAJZI VIZSGALATI MODELL AIKALMAZAsA AZ (XOLÓGIÁBAN, 
HIÁNl'J!ERULmU SEGmUDOMÁNYAK1JNT 

Dr. Vargha Lász16 G,yula 
szenior 

Gödöllői AgL-htudollányi Egyetem Gy. Isk. Budapest 

ls ökológiai kutatásban jórészt hiányterületnekszémitó 
té.ával kivánok foglalkozni.Ismert,hogy az oEol6giának nél
külöshetetlen eddigi segédtudollányai a kölcsönhatások feltá
rásával foglalkoznak.Azonban,hogy az orvosföldrajz is az em
berre Tonatkoz6an hasonló szerepet tölt be,már kevésbé is
mert.A káros folYamatok megakadályozása és korrigálása az em
ber szémára is osak ökológiai ismeretek alapján lehetséges. 
Az ember is,mint élőlény szoros kapcsolatban él a környeze
tével,igy nem vonhatja ki szervezetét a környezet,vagy ahogy 
a segédtudom~ nevezi a ~omplex földrajzi burok hatása /táj 
és kosmosz/ a16l sell,bár az ember egyszerre társadalmi és 
természeti lény is.Az ember egyazon létben egyesül mindkettő
vel.Egy bizonyos határon tul ,szervezetünk nem képes a felgyor
sult öko16giai tényezők változásaihoz alkalmazkodni.! beteg 
környezet az embert is megbetegiti.A különbözo tájakon,eltérő 
településeken élő embereknél a táj jellegének megfelelő be
tegségeket figyelhettünk meg.Ebben a populáció o~ológiai elté
rések,valamint a civilizáci6s ártalmak is szerepet játszanak • 

. MUnkatársaimmal együtt végzet.t orvosföldrajzi vizsgálatOk 
közül a következŐket emlitem meg: 

1.A dohánytermes~tés és a bőrrák összefüggése Szabolcs
Szatmárban /errol poszteren ábrákat is bemutatok/ 

2.A földrajzi adottság összefüggései Észak-Magyarországon 
a léguti betegségekkel /környezetszennyezés káros-,a barlang 
gyógyhatása! 
Ezekhez poszteren mutatom be az általam szerkesztett modellt. 
Az összefüggéseknek a feltárásával,a betegség és az egészség 
területi okainak Vizsgálat ával és ahatárterületi jellegével 
együtt avatható az o~ológia segédtudományává:az orvosföldrajz. 
Eredményei:az o~ol6gia,a földrajz és az egészségügy szolgála
tába állithatóak.Megemlitem,ezt a modellt elfogadta és bemu
tatta angolul a nemzetközi GEOGRAPHlA MEDIOA 1979.évi kötete. \ 

-212 -



FORRÁSFELOSZTAs ANÁDSZALON 

Vásárhelyi Tamás 
TT.M Allattára, Budapest 

A nádasok az ut6bbi évtizedekben egész Európában pusztul
nak. Az állati kártev6tnek a pusztulásban játszott szerepe 
nem ismert, s6t hazánkban a kártev6k zöme sem volt ismert, 
ezért 1985-ben kiterjedt vizsgálatokba kezdtUnk, hogy a leg
fontosabb kárt.v6ket és kártételUk módj át, mértékét JIlegál
lapitsuk. 

EgyeUen nád pol1kormon,vagy egyeUen nádszál is 80kféle 

izeltlábu állat é16helyéUl, buvóhelyéUl vágy táplálékául 
szolgálhat. Ezek az é15lények a hajtásnak gyakran ugyanazon 
a részén tevékenyek. A nádfogyaBztó izeltlábuak alapján a 
nádon az alábbi habitatokat kUlönitettUk ela 

Riz6mal kivül - belül 
Hajtás töve - közepe - fels6 része - osucsal kivül - belUI -

- a növényi szövetekben 
LevélhUvely alatt: az internodium als6 - fels6 negyede 
LevélhUvely és levéllemez 
Oldalhajtáa: kivtil - belUl 

A forráBfelosztáa sok esetben a faji azonositást is lehe
tóvé tevósn rögztilt, ugyanakkor kialakulásában termóhelyi 
preferencia és a szemaforontok évszakos megjelenése is sze
repet játszik. A növényekre gyakorolt hatás helye, egyes e
setekben ideje is, alapvetóen befolyásolja az okozott elvál
tozás fajtáját, mértékét, illetve esetenkánt megszabja, hogy 
a nád on mely további élólények telepedhetnek meg. Az éláhely 
kiválasztása hatással lehet az /áttelelési/ mortalitásra, 
másként az ember által kezelt és másként az érintetlen náda
sokban. 
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~ PONTOSABB ÖKOLÓGIAI TÉNYBZŐK SZEREPE A BUZA FAGYAL1ÓSAGANAK 

KI.A:UKULASABAN 
Dr. Veisz Ottó 

MTA Mezőgazdasagi Kutatóintézete, Martonvásár 

A biztonságos buzatermesztés egyik alapfeltétele a fajták poten

ciális termőképességén és betegség rezisztenciáján tul a szélsősé

ges klimahatásokkal, pl. a téli fagyokkal szembeni ellenállóság. 

A- növények télállóságát döntően a genetikailag meghatározott al

kalmazkodóképességük és a tulajdonsagaik megnyilvanulasat befolyá

soló ökológiai tényazők határozzák meg. 

A fontosabb környezeti tényezők I hőmérséklet, megvilágitás, vizi 

és a télállóság, illetve a fagyállóság kapcsolatát szabadföldi és 

fitotroni kisérletekben elemeztük. 

Szabadföldi körülmények között 11979-l987-igl a maximalis edzett

ségi állapot 1980/81, 1981/82, 1982/83 telén december elején. mig 

1979/80-ban januárban alakult ki. A legalacsonyabb tulélési %-okat 

februárban kaptuk. A tél végi ujraedződés hatását - 1980/81-et ki

véve - minden évben tapasztaltuk. A iilironovszkaja 808 fajta a tél 

folyamán edzettségét magas szinten. hosszu ideig niegtartotta, a 

Bezosztaja l fokozatosan, kismértékben csökkentette, mig a Bánkuti 

1201 és az NS Rana l gyors ütemben elvesztette. 

Az őszi buzafajták eezettségi állapotának kialakulása - mester-

séges körülmények között - nagymértékben függött a fokozatosan 

csökkenő hőmérséklettől és a megvilágitás hosszától. A fajták maxi

mális edzettségi szintet az edződés 50. napján érték el. A tulélési 

% az edződés 10. napjától az 5O.napjáig fokozatosan emelkedett, majd 

ezt követően a 100. napig fokozatosan csökkenő tendenciát mutatott. 

Az egyes fajták edzettségi szintjének változása nem volt azonos 

mértékü. 

A kiváló !agyállóságu fajták tesztelési eredményét kevésbé be

folyásolták a fagyasztás alatt előforduló talajnedvesség-tartalom 

kÜlönbségek. A közepes, illetve az ennél gyengébb fagyállósagu !faj

ták esetében viszont az 50%- os eltérést is meghaladták a különbö

ző nedvességtartalC!.u talajban fagyasztott növények életben mara

dási értékei. 
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A HŐMLRS i.:KLET ÉS A FOTOPERIÓDUS HAT liB A A TORMABOLHA 
IPhyllotreta armoraciae KOCHI TERMÉKENYS~Gf;RE 

IColeoptera: Chrysomelidael 

Vig Károly 

Savaria M0zeum. Szombathely 

Vizsgálataink célja az volt. hogy megállapitsuk. 
milyen hatáseal van a tormabolha élettevékenységére, 
elsősorban a termé kenységre az eltérő nappalhosszuság 
és a hőmérséklet. A megfigyeléseket laboratóriumi kö
rUlm~nyek között végeztUk. 

Kora tavasszal. a szabadföldön kirostált imáLókat 
páronként tenyészetbe helyeztlik 123°C, l5L/9D I. a to
jásokat naponta összegy UjtöttUk és kii lönböző hőmérsék

leteken IlSGe, 23 oC. 28 0 C I és elt érő nappalhosszusá

g okon 117L/7D, 13L/IID I tenyészedényekben neveltlik az 
egyes fejlődési alakokat az imjg~k megjelen ée~ig. Az uj 

nemzed ék imágóihól párokat álli t ottunk össz e; az egyes 
h őmérsékletekre és nappalhoss zus~2okra. ha lehets éges 
volt, 12-12 pár kerUlt. 

A nőstények ól ta l lerakott to.i §sok szftrna I x±SD I 
és a tojás rak~si id ő az e~yes köriil mé nyek k~zött nagy 
el t ér4seket mu ta tott. 
A to jások 8z<Íma 28

0

C-on hos szúnanpalon 884,2!1'7 9 ,O , 
r övic:l nappalon 33 6 , 0 "!: 229 ,4; 23~ C-onhossZ I.1'1aT)palo8 r:1 eg
villigit áson l 0'59 , O! 262 ,'7, r övid'1appalon 0 , 0 ; HI" C-on 
r övidnanpalon 0 ,0 volt. 
28

0
C-on a tojderak ás i i i5 l ~nyeRes en rövidebb, mint 23

0
C-on. 

Az adatokból megálla pithat6, hogy R h5mérs ék l e t, de 
kUlönösen a me gvil éÍYi tá8 i idő h088za 1 öYJ tó .ie1 0'"lt5e ,~ ,\!;j 

a tormahalha terméke"'y2ée:~t rn er:hat6roz.ó t~,.,vezők k() :~ ; ~. l. 

Az eredmények hozzf:Í8e í!.it enek a tor :nacolha .fP,"'oló i·i.I~;~'13.k 

jobb megértás 6hez is. 
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Berbicidekkel előidézett vegetáció dinamizmus 

taDDlmáDyozás. egy évelő sztyeptárSulásban 

Virágh Klára 

M!A Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrát6t 

Igy faj gazdag sztyeptársulásban /Pulsatillo-Pestucetum 

rupicolae/ egysz1küekre és kétsziküekre szelektiv és totális hatásu 

levélherbicideket, valamint talaj-sterilizálást alkalmaztunk, hogy ta

nulmányozzuk a gyep ben e diszturbációs hatásokra történő strukturális 

változásokat és vegetáció dinamikai folyamatokat a "primer" és a másod

lagos szukcesszi6k folyamán. 

Vizsgálatainkat állandó kvadrátokban végeztük 5, ill. 9 éven 

keresztül. A fajok boritási értékeit becsültük beavatkozás előtt, majd 

után, évente két alkalommal. Az adatokat többváltozós MÓdszerekkel ér

tékeltük. Becsültük a szukcesszió sebességét és jellemeztUk a társulás 

relativ ökológiai stabilitási /rezisztencia, reziliencia/ viszonyait. 

Megállapitottuk, hogy az intakt sztyeptársulás az abiotikus 

stressz hatásokkal /aszály/ szemben rezisztena. A dinamikusan stabil 

állapotából erősen kimoz41tott társulás már érzékenyen reagál a k~ső 

perturbációkra, és a diszturbációk után csak viszonylag lassu regenerá

cióra képes /kicsi rezilienciaj. Legalább 9-10 év szükséges az eredeti

hez hasonló faj összetétel és társulás-szervezettség eléréséhez. 

A vegetáci6 dinamikai folyamatok irányát és sebességét döntő mértékben 

a vegetativ regeneráCió és az elsőként megtelepedő fajok befolyásolják. 

A másodlagos szukcesszió alatt a változások sebessége nem tul 

magas és idővel csökke~. Az éves fluktuáci6k nagyobbak, mint a szuk

cesszió folyamata által okozott változ~sok sebessége. A másodlagos 

szukcesszió mechanizmusa a vizsgált területen a Connell és Slatyer 

/1977/ által leirt tolerancia modellnek és a Yodzis /1978/ áltsl leirt 

"founder controlled" modellnek feleltethető meg. A primer szukcesszi6 

folyamán a változások sebessége olyan gyors, hogy elnyomja a szezonális 

és egyéb fluktuáció s változásokat. A folyamat a dominancia viszonyok 

változásával, különböző fajcsoportok helyetteSitésével jellemezhető. 

A primer szukcesszió mechanizmusa az un. dominancia kontrollált 

/Yodzis 1978/ vagy a Clements /1916/ által leirt facilitáci6s modellel 

irható le. 
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ZENGÓLÉGYFAJOK REPÜLÉSI AKTIVITÁSÁNAK VERrIKÁLIS ÉS 

SZEZONÁLIS V~OZÁSA SIKFÖKUTON 

Visnyovszky Éva 

MTA Növényvédelmi Kutat6 Intézet,Budapest 

A Sikf6kút project keretében 1987.áprilisában Malaiee 

csapdákat állit ottunk fel az erd6 különböz6 szint jein, ill. 

az erd6n kivül, a rovarok repülési aktivitásának pYomoDkö

vetésére. A csapdák az erd6 gyep- és cserjeszintjében, a 

lombkorona-szintben és a lombkorona felett, ill. az erd6-

höz közeli szabad területen működtek, napi Uritéssel. 

Az eddig nyert adatokb61 kitünik, hogy a zeng6legyek ak

tivitása vertikálisan eltér6 és az eltérések szezonálisan 

változnak. A különbségek mind az egyedszámban, mind a faj

spektrumban megnyilvánulnako Tavasszal az erd6 gyep- és 

cserjeszintjében a fás növényeken é16 levéltetveket ragado

z6 Syrphida-fajok jelennek meg nagy számban. Ebben az id6-

szakban az erd6 magasabb szintjei ben és az erd6n kivüli te

rületen igen kevés zeng61égy mozog. 

A nyár folyamán az aktivitás áttev6dik a szabad terüle

tekre, ahol a lágyszárúakon é16 levéltetveket ragadoz6 

Syrphida-fajok mozognak, ill. az erd6 magasabb szint jeibe, 

ahol a migrál6 fajok aktivitása észlelhet6. 
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A NYIRABRANYI LAP VEGETACIÓJA, TERüiESZETVLDELlIlI JELENTÓSEGE 

V. Sipos Julianna- Varga Zoltán 

OKTH Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága. Debrecen 

KLTE Biológiai Intézet. Evoluciós Allattani és 

Humánbiológiai Tanszék, Debrecen 

A láp Nyirábránytól l km-re ENy-ra. a Villongó- és a Nagy-ér 

között. ÉK DNy irányu. feltöltődött ősi folyómederben terül el. 

Fő vegetáció-egységei 

l. Magnocarieion: Caricetum elatae. Carici-Menyanthetum. 

Carici-Calamagrostidetum neglectae 

2. Molinion: Molinietum coeruleae I=liíolinietum "nyirségense" 

Soó 19711 ill. earieetosum nigrae. poetosum trivialis és 

arrhenateretosum 

3. Agrostion albae; Agrostetum albae linel. poetosurn trivialis. 

desehampsietosuml 

4. Arrhenaterion elatioris: Arrhenateretum elatioris lincl. 

Holcus lanatus fac •• Cynosurus cristatus fac.11 

5. Filipendulo - Petasition: Filipendulo-Geranietum palustris. 

A nyir és a füzláp-jellegü részek még feldolgozandók. 

Természetvédelmi jelentőség. 

A nagyszámu védett faj ból országos jelentóségü: Trollius 

europaeus. lilenyap.thes trifoliata +. Angelica palustris -t-. Iris 

sibirica +, Calamagrostis negleeta + I A + -gal j elzettek állománya 

nagyobb. mint Bátorligeten, több ezres nagyságrendü.1 

A fajgazdag lilolinietum állományok a nyirségi /-Zempléni

hegységil kontinentális jellegü szubasszociáció önállóságát 

bizonyit ják a Ny- és Közép-magyarországi állományokkal szemben. 

A vizsgált társulasok szukcessziós kapcsolatai lényegében a 

30ó /1938/ által felvázolt összefüggéseket erősi tik meg. 
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GÁZHALMAZÁLLAPOTU REDUKÁLT KÉNVEGYÜLETEK KELETKEZÉSE 
BAKTERIÁLIS ÚTON 

Wittner Ilona - Dévai István - Harman Béla 
Hajdú-Bihar Megyei Viz- és Csatornamú Vállalat, Debrecen 

Sekély vizeink kénforgalmának tanulmányozására és az 
egyes kénformák ökológiai jelentőségének tisztázására irá
nyuló múnkánk során megállapitottuk, hogy a hazai hidrobi
ológiai gyakorlatban eddig nem is ~sgált gázhalmazállapo
tú redukált kénvegyUleteknek nemcsak a tengerek, hanem a 
sekély vizek esetében is komoly jelentősége lehet. 

Gázkromatográfiás módszert dolgoztunk ki - az iroda
lomban leirtak felhasználásával -a dimetil-szulfid,a 
dimetil-diszulfid, a hidrogén-szulfid, a karbonil-szulfid, 
a metántiol és a szén-diszulfid kimutatására és mennyisé
gi meghatározására. 

A korábbi tapasztalataink alapján intenziv kénforgal
mú~ mondhat 6 bio-mechanikus kombinált oxidáci6s /BMKO/ 
szennyviztisztit6 berendezés üledékének háromféle táptalaj
ba történő leoltása, s a tenyészetek légterének gázkroma
tográfiás sorozatvizsgálata, valamint avegyUletek tömeg
spektrometrtásazonos1tása bizonyitotta, hogya hidrogén
szulfid mellett dimetil-diszulfid, metántiol és dimetil
szulfid is jelentős mennyiségben jelentkezik. Figyelemre 
méltó, s a későbbiekben behatóbb tanulmányozást érdemlő 
megfigyelé sUnk , hogy azonos fiziológiás baktérium-csoport 
/szulfátredukálók/ tenyésztésére szolgáló tápoldat /m6do
sitott Tauson-féle és Butlin-féle tápoldat/ légterébren 
a fenti gázhalmazállapotú redukált kénformák keletkezése 
eltérő Utemú és mennyiségi összetételú. 
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A DNS-SZINTÉZIS ALAPJÁN SZÁMITOTT BAKTERIÁLIS TERMELÉS 
A BALATON KÜLÖNBÖZŐ TROFITÁSÚ TERÜLETEIN 

Zlinszky János 's Herodek Sándor 
MTA Balatoni Limnol6giai Kutatóintézete, 8237 Tihany 

A vízi tápanyagforgalom meghatározó jelentőségű folyama
ta a formált illetve oldott holt szervesanyag mineralizá
lása, limitá16 . tápanyagok ·visszaforgatása az elsőleges 
termelésbe. A bakteriális termelés mérése tájékoztatást 
adhat erről a f .olyamatról. 
A 3H-metil-timidin inkorporációs eljárás arra a megfigye
lésre épül, hogy vízhez vagy üledékhez nanomoláris tö
ménységben timidint adva, azt a baktériumok fölveszik, 
és osztódáskor DNS-ükbe építik. A DNS radioaktivitását 
visszamérve, a sejtszaporodás mértékére következtethetünk. 
E m6dszer segítségével jól összevethető különböző vízte
rületek planktonikus és bentonikus bakteriális szerves
anyagtermelése. 
1985 januárját61 rendszeresen mértük a Tihany és Keszt
hely előtti nyílt vízben ill. az üledék fölső rétegeiben 
a bakteriális DNS-szintézist. A planktonikus timidin -
beépülés évszakos váltakozása a két t6területen eltérő 
lefutású volt. Az éves összesített értékek jól tükröz
ték az eltérő trofitási állapotot. 
Az aerob bakteriális termelés az üledékben a függély 
mentén jellegzetes profilt mutatott:legnagyobb volt 
a fölső l cm-es rétegben, az alatta lévő 1;2; és 3 cm
es rétegekben pedig rendre feleződött.A terUletegységre 
eső bentikus bakteriális termelés évszakos ingadozásai 
során ez a profil alig változik. 
Eddigi eredményeink arra utalnak, hogy a bakteriális 
szervesanyagfölvétel - és ezzel összefüggésben a mine
ralizáció - nagyobb mértékű a vízoszlopban, mint az 

üledékben, Tihanynál és Keszthelynél egyaránt. 
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