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A természetvédelmi biológia 

szükségessége 
• Katasztrófális pusztulás- Fokozódó érdeklődés 

• Rendkívüli mértékű kipusztulás, amely nagyságrendjét tekintve a 
földtörténet nagy fajpusztulásaival vethető össze. 

• Példátlan, hogy egy magát értelmesnek tartó faj áll a háttérben 

 

• A legfőbb ok a túlszaporodás és a fokozott forrás használat miatti: 

• Élőhely pusztulás (erdők, túllegeltetés, vizes élőhelyek 
megszüntetése, az édesvízi és tengeri élőrendszerek szennyezése) 

• Növények és állatok túlzott vadászata, illetve begyűjtése; 
fragmentációs hatások 

• Szigetek bennszülött faunáját fenyegető hatások (idegen fajok 
betelepítése) 

 

• Technológiai fejlődés és következményei (vízerőművek, modern 
mezőgazdaság, ipar, közlekedés, légkört befolyásoló hatások) 

 



Aggódás a biológiai sokféleségért 

• - A jelenlegi fenyegetettség példa nélküli, soha ilyen 
gyorsan ilyen erőteljes pusztulás nem volt. 

• - A kipusztulás egyre gyorsuló ütemű, egyrészt a 
népességnövekedés, másrészt a technológiai fejlődés 
nyomán.  Ez a folyamat különösen veszélyes a földi 
értékek és lehetőségek egyenlőtlen eloszlása miatt 
(Trópusi országok, fejlődő-fejlett világ) – nem prioritás a 
természet védelme 

• - A legtöbb kipusztulást okozó faktor egymást erősítő 
(szinergista) (savas esők, fakitermelés, túlzott vadászat) 

• - Fokozott felismerés a források megőrzésére 

 



Nagypettyes hangyaboglárka 

története- Anglia 
• Sokan úgy gondolják, hogy a természetvédelem pusztán pénz 

kérdés, a kutatók egyetlen feladata az értékek felmérése??? 

• Lepkefajok 40%-a kipusztult, a védett területeken a kipusztulás 
folytatódott a nem védett területeken ellenben minden rendben 

• Kakukkfű tápnövény, hangyák a hernyó védelmében 

• 1930-1970 között 5 rezervátum, mindből kipusztult 

• utolsó populáció 250 egyed 

• Kutatás – egy adott hangyafajra specializálódott, Myrmica sabuleti, 
amely csak a meleg déli, rövid füvű lejtőkön él.  

• Intenzív legeltetés felhagyása miatt a hangya eltűnhet – 3 év 
intenzív kutatás megoldás az 50 éves sikertelenségre 



Ökológiai alapok 

Krebs (1985): Az ökológia azon interakciók vizsgálatának tudománya, amely 

interakciók meghatározzák az élőszervezetek eloszlását és egyedszámát. 

Hol, mikor, mennyi és miért. 

 

Juhász-Nagy Pál (1970): 

- Bizonyos szupraindividuális jelenségek érdeklik 

- Vizsgálati alapegysége a populáció 

 

Centrális hipotézis: 

Bárhol, bármikor, bármilyen populáció a természetben bármilyen 

mennyiségben megtalálható. 

 

Centrális tény: a CH hamis 

Centrális probléma: Milyen mértékben és miért hamis 

Milyen mértékben, deviációs alapkérdés – szünfenobiológia 

Miért, kényszerfeltételi alapkérdés - ökológia 

 

 



. 
Ökológia vizsgálati szintjei 

 

 Bioszféra 

Bióm 

 holocönózis  

Biocönózis  

 Faj  

Populáció  



 



Ökológiai alapelvek - 

a véletlentől való eltérés okainak feltárásához 

1. Általános indikáció elve 

-indikátor (élőlények) 

-indikandum, amit az indikátorok jeleznek 

 

 



2. Komplementációs elv 

- külső és belső környezet együttes kapcsolata 

 ható és hatást érzékelő 

exterior-interior komplexum, környék-élővilág 

 

-exterior komplexum, hatóképesnek tekinthető tényezők, környék 

- miliőspektrum, hatóképesnek minősíthető tényezők 

- miliő, ténylegesen ható tényezők – környezet 

 

-interior komplexum, fogadóképesnek tekinthető tényezők 

- toleranciaspektrum, fogadóképesnek tekinthető tényezők 

- tolerancia, ténylegesen felfogó tényezők  



. 

 

Külvilág - környezet és nem környezet 

Környék - topológiai környezet   

 

3. Multiplurális környezeti elv: 

 

Ökológiai környezetek sokasága egy adott topológiai és idő térben  

 

4. Limitációs elv: 

 

- környezeti tényezők együttesen hatnak, szinergikus, bármelyik, amely eléri a 

tűrőképesség határát limitálóvá válik. Liebig-féle limitációs elv. 

 



Mitől függhet egy faj előfordulása egy adott helyen? 

 



Mitől függhet egy faj előfordulása egy adott helyen? 

Nem elérhető terület   igen ←  Diszperzió → nem 

        ↓  

    



Diszperzió 
• Gyilkos méhek szétterjedése 

Dél-Amerikában 



Diszperzió 
A biogeográfia területe 

 

Seregély É-amerikai betelepítése 

1850-1889 között több helyszínen, de sikertelen 

1918-ban New Yorkban 80+80, de csak 10 év múlva 

 terjedt el 

A fiatal egyedek a legfontosabb szereplők. 

 

Típusai: 

- Diffúz 

- Ugrásszerű 

- A diffúzió evolúciós skálán történik 

 

Akadályok (barrier) szerepe 

(Tengerek, sivatagok, magashegységek,…stb) 

 

Megtelepedés és kihalás, a diszperzió sajátja 

 

Evolúciós időben, Dél-Amerikai erszényesek (oposszum) 

 

Miért jó a diszperzió ? 

 

 

 

Főként az ideiglenes élőhelyeket használó csoportoknál jelentős mértékű pl. gyomok. 

 



Levéltetű szárnyas, szárnyatlan 

típusok, kedvezőtlen-kedvező 

körülményekhez való 

alkalmazkodás (szárnyas 

forma nagyobb diszperziós 

képesség) 

 



Terjedés sebessége 



Diszperzió 

Invázió 

 Az ember tudatos vagy az emberi tevékenység közvetett hatására- a faj 
természetes terjedési akadályait megkerülve jut be új területekre, ahol nagy 
számban szaporodik – Özönfajok 

 

A meghonosodott fajok kb. 10%-a válik özönfajjá 

 

Az özönfajok (invazív fajok) jelentős természetvédelmi és 

Gazdasági problémát jelentenek (pl. nílusi sügér,  

parlagfű, burgonyabogár,…stb) 

 

 



 



Mitől függhet egy faj előfordulása egy adott helyen? 

Nem elérhető terület   igen ←  Diszperzió → nem 

        ↓  

              Habitat  igen ← Magatartás → nem 

            Szelekció      ↓ 

          



Habitat szelekció - 

Sok esetben az adott helyen élhetne az élőlény, de ennek ellenére mégsem választja. 

 

Malária szúnyog, nyitott-fedett sűrű növényzetű tavak, akadályok a felszínen, 30 cm 

magasabb növényzet a vízfelszíne felett, akadályozzák a petézést 

 

 

 

 

Bíbic, a szürkés-barna színű mezőket választja inkább kora tavasszal 

 

Erdei és mezei pityerek - erdei pityernek mező kell, ahol van néhány magas fa. 

 

 
 



Habitat szelekció 

Fretwell (1972) Ideális szabadeloszlás modellje három különböző minőségű 

élőhely esetén 

X tengely a populáció sűrűsége, Y tengely az élőhely alkalmassága (a) ábra, Y 

tengely az egyedek száma az adott élőhelyen (b) ábra, 

Élőhelytípusok: A – B – C, ahol A legjobb, C a legkevésbé alkalmas   



Mitől függhet egy faj előfordulása egy adott helyen? 

Nem elérhető terület   igen ←  Diszperzió → nem 

        ↓  

            Habitat  igen ← Magatartás → nem 

                Szelekció      ↓ 

         Igen  ←         Más faj → nem 

                                       Predáció    

                           Kompetíció    

                                       Parazitizmus 

             Betegség    

             Mutualizmus   ↓ 

 



Más élőlényekkel való kapcsolat szerepe 

 

 

Ausztrál patkánykenguru – róka (predáció) és üregi nyúl (kompetíció) 

 

 

 

 



Más élőlényekkel való kapcsolat szerepe 

Kompetíció 

Blackbird (piros szárnyú, redwing, vs. három szinű, tricolored), amikor a 

tricolored megérkezik, akkor a redwing eltűnik. 

 

 



Más élőlényekkel való kapcsolat szerepe 

Allelopátia - ammenzalizmus 

fű-almafa, alma-barack, dió, Kaliforniában chaparral- tűz után gyors fejlődés, 

majd ismét kevés mag kikelés 

 

 

 



Más élőlényekkel való kapcsolat szerepe 

Parazitizmus 
 

Szúnyogok és rénszarvasok a tundrán 

 

 

Mutualista kapcsolat 
 

Kolibri és Heliconia virág 

 

Hangya (Pseudomyrmex triplarinus) fák (Triplaris americana) 

 

Bohóc hal és tengeri rózsa 



Mitől függhet egy faj előfordulása egy adott helyen? 

Nem elérhető terület   igen ←  Diszperzió → nem 

        ↓  

            Habitat  igen ← Magatartás → nem 

                Szelekció      ↓ 

         Igen  ←         Más faj → nem 

                                       Predáció   ↓ 

                                       Parazitizmus  ↓  

                          Kompetició   ↓ 

                                       Betegség   ↓ 

             Mutualizmus   ↓ 

      Fizikai Kémiai faktorok 

     Hő   Víz 

     Fény   Oxigén 

     Talaj szerkezet  Só tartalom 

     Tűz, áramlás, …stb Ph, talaj  

        tápanyag… 



Fizikai kémiai faktorok 



Fizikai kémiai faktorok 

. 
Ökofiziológia, Liebig törvény A növények növekedését mindig a a relatíve minimumban lévő tápanyag 

szabályozza, Minimum elv. 

 
 

 



Fizikai kémiai faktorok 

. 

Minmum – Maximum pont – tűrés 

 

                                                     optimum 

 

                                             peiusz – szuboptimum  

 

                                                  pesszium (nincs szaporodás, visszamaradt fejlődés) 
 

 



Fizikai kémiai faktorok 

. 

Euriök -  generalisták 

 

sztenők - specialisták 



Fizikai kémiai faktorok 

. 

fiziológiai – ökológiai optimum 



. 
Klimatikus, edafikus (talaj), hidrológiai 

 

Fény 

-heliofil, fényigényes, kukorica 

-helio-szkiofil, árnyéktűrők, cukorrépa 

-szkiofil, árnyékigényesek, odvas keltike, levelibéka 

-szkotofil, sötétségigényes, földigiliszta 

 

-hosszúnappalos, búza 

-rövid -”-, rizs 

- spektrum 

 

Hőmérséklet 

 pl. C4-es fotoszintézisű növények elterjedését a 

 a legmelegebb nyári hónap minimum hőmérséklete 

befolyásolja 

 



Hőmérséklet 



. Hőmérséklet 

  Seregély – Mynah. Ez a seregély faj azért nem tudott elterjedni Észak-

Amerikában, mert az alacsony hőmérséklet miatt kisebb a kelési siker  

Több tojás sikeres kikelése (92%) a melegítés hatására Vancouverben, mint 

ahogy az melegítés nélkül lenne (64%).  



. 
Víz 

-hidafitonok, vízi, békalencse 

- heliofiton, mozsár, nád 

- mezofiton, közepes vízellátás, ibolya 

- xerofiton, szárazságtűrő, pozsgások 

- halofiton, sótűrő, sóvirág 

 Talaj 

szerkezet 

Ph 

vízháztartás 



. 
Víz 

-hidafitonok, vízi, békalencse 

- heliofiton, mozsár, nád 

- mezofiton, közepes vízellátás, ibolya 

- xerofiton, szárazságtűrő, pozsgások 

- halofiton, sótűrő, sóvirág 

 Talaj 

szerkezet 

Ph 

vízháztartás 

 

Tűz  



Mitől függhet egy faj előfordulása egy adott helyen? 

Nem elérhető terület   igen ←  Diszperzió → nem 

        ↓  

            Habitat  igen ← Magatartás → nem 

                Szelekció      ↓ 

         Igen  ←         Más faj → nem 

                                       Predáció   ↓ 

                                       Parazitizmus  ↓  

                          Kompetició   ↓ 

                                       Betegség   ↓ 

             Mutualizmus   ↓ 

      Fizikai Kémiai faktorok 

     Hő   Víz 

     Fény   Oxigén 

     Talaj szerkezet  Só tartalom 

     Tűz, áramlás, …stb Ph, talaj  

        tápanyag… 



Populáció ökológia 

- Biológiai és statisztikai populáció fogalom 

  

 Biológiai populáció: Azonos fajhoz tartozó egyedek, amelyek szaporodási 

közösséget alkotnak 

 

 Statisztikai populáció: Adott időben és adott területen lévő egy fajhoz tartozó 

egyedek 

 

- Méret (N) 

egyed, pár, biomassza (genet-klonális fajoknál), telep (szociális rovarok) 

 

- Denzitás (D) 

- Terület/térfogategységre eső egyedszám 

     



Egyedszám, denzitás mérése 

Abszolult módszerek 

 - teljes számlálás (census) 

  A vizsgált területen lévő valamennyi egyed felmérése 

  Ritka, kis denzitású fajoknál alkalmazható 

 

 - mintavétel alapján történő becslés 

  A vizsgált területen kijelölt mintavételi kvadrátok/sávok felmérése, 

 majd azok eredménye alapján becslés 

  - Sűrűség becslés alapján 

   kvadrát, sáv 

   feltételek 

    -kvadrát állományát pontosan fel kell tudni mérni 

    - Minden kvadrát méretét tudni 

    - Kvadrátoknak reprezentatívnak kell lennie a 

    vizsgált területre nézve 

     Megfelelő mintavételi stratégia a becslés 

    hibájának minimalizálására 

   

   



Mintavételi stratégiák 

 

 

Random (a) 

 

 

 

Rétegzett random (b) 

 

 

Rendszeres (c) 

   

 

 

Kerülendő a szubjektíven történő mintavételi hely kiválasztás 

   



Egyedszám, denzitás mérése 

- fogás-visszafogás alapján 

Pl. Lincoln index: 

  

  

 

N: populáció egyedszáma 

n1: első alkalommal megjelölt majd visszaengedett egyedek száma 

n2: második alkalommal megfogott egyedek száma 

m2: második alkalommal megfogott egyedek között a jelölt (első alkalommal 

megjelölt egyedek száma) 

  

N’: becsült populációnagyság 

  

 

 



Egyedszám, denzitás mérése 

 

Relatív módszerek - Populációs indexek használata 

• Egységnyi idő alatt fogások száma 

• Ürülék nyomok száma 

• Egységnyi idő alatt hallott egyedek száma 

• Begyűjtött bőrök száma 

• Rágásnyomok száma 

• Kérdőívek alapján közölt szubjektív állománybecslések 

• Növényzet borítása 

• Elfogyasztott táplálék mennyiség 

  

 

  



Partifecskék hosszú távú vizsgálata a Tisza mentén 

(1986- ) 

 
MME Riparia Ökológiai Kutatócsoport, 

Nyíregyházi Főiskola, Környezettudományi 

Intézet 

 

 

Célok 

• A hosszútávon vonuló énekes madarak egyedszámát és 

eloszlását befolyásoló hatások feltárása 

• A telepes fészkelésben szerepet játszó hatások vizsgálata 

• Új módszerek fejlesztése a monitoring számára 

• Új módszerek fejlesztése a telelő/vonuló területek 

feltárására 

• Természetvédelmi célú kutatások 

 



 



  



 





Fészkelőhelyek eloszlása a Tiszán, 1990 

 Eltérő sűrűségű és 

nagyságú partfalak folyó 

mentén 

 

 Legtöbb, legnagyobb 

partfal a Tiszabecs-

Tiszaújváros szakaszon 

 

 Jelentős szakasz a 

Tiszakécske-Szeged 

szakaszon 

 

 Kis sűrűségű, kicsi 

méretű falak Tiszaújváros-

Tiszakécske között   



Partifecske állomány eloszlása a Tiszán 1990 

 Jelentős állomány a Tuzsér-

Tiszaújváros szakaszon 

 Jelentős denzitás a Tuzsér-

Tokaj szakaszon 

 

 Számottevő állomány a 

Martfű-Szeged szakaszon 

 

 Elhanyagolható nagyságú 

állomány a Tiszaújváros-Martfű 

szakaszon 

 

 



Populáció nagysága 

a Tisza magyar 

szakaszán 

Jelentős éves ingadozás, csökkenő állománynagyság 1998 óta 

 



1990 



2013 



Vonuló madarak  

kettő, három, … „világ” élőlényei 

Partifecske (13g)  

  

- 4 hónap fészkelés (Máj.-Aug.) 

 

- 3 hónap őszi vonulás (Szept.-Nov.) 

  4-6 ezer km 

- 3 hónap telelés (Dec.-Feb.) 

 

- 2 hónap tavaszi vonulás (Márc.-Ápr.) 

  4-6 ezer km 



Növekvő természetvédelmi 

problémák 
• Ember általi közvetlen élőhely rombolás, módosítás 

 

 

 

 

 

• Klímaváltozás 

–  A megszokott időjárási mintázatok átalakulás – 

rendkívüli helyzetek szaporodása  

–  Változó élőhelyek 

 

 



Milyen szerepe lehet az afrikai vonulási/telelési 

területeknek a jelentős éves változásokban ? 

 Afrikai szárazságokat 

követően drasztikus 

állománycsökkenések: 

 

– Kis poszáta 

– Partifecske 

– Foltos nádiposzáta 

– Vörösgém 

– Fehérgólya 

 



Milyen módon lehet a 

vonulási/telelési hatásokat 

detektálni ? 

Túlélési ráta (fészkelő szezonok közötti) kitüntetett szerepe 

Vonulási és telelési körülmények közvetlen hatásának 

mérhetősége 

 

 

 

 Fogás-visszafogás adatok alapján becsülhető 

Φ túlélési ráta, p fogási ráta 

Nagyszámú, rendszeres gyűrűzés 

Számítógépes adatnyilvántartás 

Fogás-visszafogás eljárások, programcsomagok (MARK, U-

CARE, M-SURGE) alkalmazása a modellezéshez és becsléshez 



Partifecskék gyűrűzése 

 Évente 2-10 ezer madár gyűrűzése 1986 óta a Tisza Tokaj-Tuzsér 

szakasza mentén 

 Több, mint 140 ezer meggyűrűzött madár 

 Részletes biometriai adatok felvétele 

 Több száz önkéntes közreműködése a jelentős fizikai erőfeszítést igénylő 

munkához 



Akció Riparia tábor 





. 

. 



. 

. 



. 

. 





Vonulási és telelési terület ismerete az intenzíven vizsgált 

tiszai partifecske állomány esetében 

• Közel 140 ezer meggyűrűzött 
partifecske a Tisza mentén 
1984 óta  

–  Nincs afrikai megkerülés ! 

 



A telelési/vonulási eseményeknek 

közvetlen és jelentős hatásuk van a 

túlélési rátára  

 Partifecske 
túlélési ráta a 
tiszamentén  

 vs.  

 csapadék a 
Szahel 
övezetben 

 

 

 

 

 

 
(Szép 1995) 
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Üregek rendszeres vizsgálata 1995-2011 

során: 

 

143 kolónia 

362 szubkolónia 

 

22968 üreg 

 

12642 fészek 

 

 









Költési siker 

• 2011 az egyik legsikeresebb 

költés a Tiszán 



Populáció  nagysága a Tisza magyar 

szakaszán 

A fészkelési sikernek döntő része lehet az állományváltozásban 
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Molnárfecske              trend: -5.9% (SE=1.6%) (P<0.01)                   

(csökkenő, mérsékelten)

Egyre több hosszútávon vonuló madárfaj állománya mutat 

jelentős csökkenést Magyarországon a Mindennapi Madaraink 

Monitoringja (MMM) országos felmérés alapján 

MMM: 

A felmérők véletlen alapon kiválasztott 2.5*2.5 km 

UTM négyzetben lévő, véletlen módon 

elhelyezkedő 15 db 100 m sugarú területen 

számolják az 5 perc alatt látott madarak számát 
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Állandók (27 faj) Részlegesen és rövidtávon vonulók (37 faj) Hosszútávon vonulók (36 faj)

Vonulási stratégia és állomány trend 

Magyarországon 



A klíma modellek szerint jelentős csökkenés 

várható a partifecskéknél – főként a Kárpát-

Medence déli részén 

 

Partifecske eloszlása Európában 

-felső ábra: XX század vége  

-alsó ábra: XXI század vége a klíma 

modellek alapján 

Partifecske állomány 1990, 2013 

Huntley et al. 2007. A Climatic Atlas 

of European Breeding Birds. 



Elsődleges populációs paraméterek 

 

     Immigráció 

                           + 

      natalitás    +    N   -   mortalitás 

                                   - 

                  Emigráció 

- natalitás 

 potenciális fekunditás embernél (9-11 hónap) 

 realizált - " – embernél (8 évente egy) 

  natalitási ráta – utód/időegység 

- mortalitás 

 potenciális élettartam 

 realizált - " - 

 nők (Róma 21 év, 1780 UK 39 év, 1976 USA 77 

- immigráció-emigráció 

 



Másodlagos populáció paraméterek 

- Ivararány 

 

- Korarány 

 

- Elterjedési mintázat 

 pl. random, egyenletes, 

     csoportos,…stb. 

 

 

Populáció genetikai összetétele 

 

Populáció demográfia 

  
– a populáció korcsoport összetételével és populációgyarapodási 

összefüggéseivel foglalkozik 

 



Élettábla 

la: Túlélők aránya a. korban (la=na/n1) 

ma: Fejenkénti nettó utódszám a. korban 

la*ma: nettó szaporodási teljesítmény a. korban 

 



Élettábla a Kanadában élő nők adatai alapján (1980-as 

adatok) 
. 
x: stádium 

nx: x stádiumban lévő nők száma  

dx: elpusztult nők száma az x és x+1 időpont között 

qx: mortalitás az x és x+1 stádium között 

 



Túlélési görbe  

1. típus jelentős mortalitás idős korban (pl. ember) 

2. típus a mortalitás állandó a különböző korosztályokban (pl. madarak) 

3. típus a mortalitás fiatalkorban a legnagyobb (pl. rovarok) 

 



Fekunditási program 

bx: x korban létrehozott nőstények utódok száma (jelölik mx-el is) 

lx: az x. stádiumot megélt egyedek aránya a születettekhez képest 

 ax/a0 

 

alap reprodukciós ráta  

Ha R0=1, a populáció nagysága nem változik 



. egy nő jövőbeli reproduktív értéke x. évében egy XX.sz eleji ausztrál vizsgálat 

alapján -  nettó szaporodási teljesítmény  



Koreloszlás 

. 



Növénydemográfia sajátosságai 

• Koreloszlás nem egyezik meg a méreteloszlással 

minden esetben 

 

 

 

 

 

 





Populációk növekedőképessége 

Exponenciális növekedés 

 

- Escheria coli baktérium növekedése 

- Ha nincs pusztulás akkor a 20 percenként 

osztódó faj egy tenyészete egy nap alatt 

egy sejtréteg vastagságban beborítaná ez 

egész Földet! 

 

Az exponenciális növekedés ütemét az 

időegységre eső születések és 

halálozások száma szabja meg 

Növényeknél a biomassza növekedésével is 

mérik 

 

Nt+1=2*Nt 
Ahol:  

- Nt a t-ik időpontban lévő egyedszám 

- Nt+1 a t+1-ik időpontban lévő 

egyedszám 

 



Populációnövekedési modellek 

Az exponenciális növekedés ütemét az 

időegységre eső születések és 

halálozások száma szabja meg 

 

Folyamatosan szaporodó (aszezonális) 

populációknál 

 

r: egyedenkénti növekedési ráta (egy 

egyedre viszonyítva mennyi a populáció 

nettó növekedése rövid időre 

viszonyítva) 

 r=b-d 

 ahol  b: egyedenkénti születési ráta 

  d: egyedenkénti halálozási ráta 

dN 

----  = r *N 

dt 



Populációnövekedési modellek 

Az exponenciális növekedés várható, ha 

• egyedenkénti növekedési ráta (r)   

állandó és értéke nagyobb nullánál  

• bruttó növekedési ráta (λ) állandó és 

értéke nagyobb 1 

 

dN 

----  = r *N 

dt 

 

 

 



Populációnövekedési modellek 

 

 

 

 

 

 

 

A humán népesség esetében csökkenő növekedési érték jellemző a XX.sz. végétől 

 

Növekedési kapacitás r0, λ0  Adott populáció növekedési ráták maximális értéke adott 

környezetben (pl. járványok, katasztrófák, új élőhelyek benépesítésekor) 

 



Exponenciális növekedés 

Jellemző a nagy területeken 

szétterjedő populációkra 

 

• Özönfajok (idegen fajok) 

– Pl. parlagfű, burgonyabogár 

 

• Terjedés sebessége függ a 

növekedési kapacitástól (r0)  



Szabályozott populáció növekedés 

 

A populációk növekedését szabályozó tényezők 

olyan környezeti tényezők lehetnek, amelyek 

mennyisége a populáció egyedszámának 

függvényében változnak 

– Pl. 

• Tápanyag 

• Hely 

• Ragadozók 

• paraziták 
 

 

 



Szabályozott populáció növekedés 

- Növekedés szabályozás elemei 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Denzitás függő növekedés 



Szabályozott populáció növekedés 

Ökológiai korlátozó tényezők: 

 - Módosító tényezők (csak módosítják az 

egyedszámot 

 

 - Szabályozó tényezők (a populáció 

denzitása függvényében befolyásolják a 

populáció növekedését) 

 

 



Logisztikus modell 

dN                  K-N 

----- = r0*N * ----------- 

dt                    K 

        r0 

Ahol K: a környezet eltartó képessége    K=--------- , a: denzitás függés mértéke  

        a 



Logisztikus modell 

dN                 K-N 

----- = r0*N * -----------                    K=r0 /a  

dt                    K 

 

Minél erősebb a denzitás függése a növekedésnek (a) annál alacsonyabb 

az egyensúlyi egyedszám (K) 



Logisztikus modell 

Az egyensúlyi helyzetben tapasztalt 

állománynagyság fluktuáció függ a 

denzitásfüggés erősségétől  

 

K=r0 / a 

 

 

 

 

dN                 K-N 

----- = r0*N * ----------- 

dt                    K 

 

Ahol K: a környezet eltartó képessége 



Optimális „lehalászás”  

• A maximális populációnövekedési egyedszám 

szintjét kell biztosítani a fenntartható 

halászáshoz 

• Ennek mértékéhez pontosan ismerni kell N, 

r0, a értékeket - Nehezen biztosítható feltétel 

az eddigi gyakorlat alapján. 



Növekedés szabályozás jellemzése 

Tenyésztési sémák (r, K szelekció) 

Szabályozás mikéntje: 

 - születés 

 - halálozás 

 



. 
R stratégisták 

- exponenciális növekedés 

-III. típusú túlélési görbék 

- Ossziláló pop. Méret 

- gyenge kompeticiós képesség 

- rövid élettartam 

 

K stratégisták 

- logisztikus növekedés 

- jó kompeticiós képesség 

- I- II. típusú túlélési görbék 

- hosszú élettartam 

- szülői gondoskodás 

 

R-K kontinuum 



Fajok közötti kölcsönhatások 

A fajok populációi más fajok populációival együtt létezhetnek, a közöttük lévő 

kölcsönhatások:  

 

- Versengés/Kompetíció  - / - 

 

- Predáció   +/- 

  

- Kommenzalizmus,   +/0 

 

 - Amenzalizmus, allelopátia 0/- 

 

- Mutualizmus, kölcsönösen +/+ 

 

- Neutralizmus   0/0 

 

 

 

 

 



Versengés - kompetíció 

- fajon belüli, denzitás függés 

 logisztikus növekedés 

  

- fajok közötti 

  

 Forrás kompetíció. scramble   

 Beavatkozó komp. contest 



Niche elmélet alapjai. Kompetició 

• Életfeltételek és források, amelyek az elterjedést és 

abundanciát befolyásolják 

– Életfeltételek, amelyek állapota az élőlénytől 

független: hő, ph, páratartalom, só,… 

 



Niche 

Niche: N dimenziós hipertér, amelyben az adott populáció/faj előfordul 

- Fundamentális niche, az N dimenziós térnek az a része,ahol az adott 

faj/populáció életlehetősége biztosított  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Realizált niche, az N dimenziós térnek az a része,ahol az adott 

faj/populáció ténylegesen előfordul  



Niche 

Niche: N dimenziós hipertér, amelyben az adott populáció/faj előfordul 

- Fundamentális niche, az N dimenziós térnek az a része,ahol az adott 

faj/populáció életlehetősége biztosított  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Realizált niche, az N dimenziós térnek az a része,ahol az adott 

faj/populáció ténylegesen előfordul  



Az élőlények sok esetben nem találhatóak meg 

olyan helyeken, ahol a létfeltételek, arra módot 

adnának 

Niche elkülönülés 



Niche elkülönülés – niche szegregáció 

Gause féle kompetitív kizárás elve, tökéletesen egyforma versenytársak, 

jelentős niche átfedésű fajok nem élhetnek együtt  



Ragadozó-préda modellek, Koevolúció, Társulások. 

Predáció formái: 

 

 

 

- Növényevés, herbivoria 

 A fogyasztott nem pusztulnak el 

 

- Ragadozás, karnivoria 

 

- Élősködés, parazitizmus <-> parazitoidizmus 



Lotka-Volterra ragadozó-zsákmány egyenletek 

 

Ragadozó: 

 

dN1 

----- = (B1*N2-D1)*N1 

dt 

 

Zsákmány:     

 

dN2 

-----  = (B2-D2*N1)*N2 

dt     

 

B: születési ráta 

D: halálozási ráta 



Lotka-Volterra ragadozó-zsákmány egyenletek 

 

Ragadozó: 

 

dN1 

----- = (B1*N2-D1)*N1 

dt 

 

Zsákmány:     

 

dN2 

-----  = (B2-D2*N1)*N2 

dt     

 

Volterra elv: Ha a zsákmány és ragadozót ugyan olyan mértékben pusztítjuk el 

akkor zsákmány arányosan fog szaporodni, míg a ragadozó arányosan fog 

csökkeni. 

 



Táplálék hálózat – stabilitás 

 

 

 

 

 

 

Stabilitás növekszik: 

- Több zsákmány fajjal 

 

- Ragadozó terjedését, a 

zsákmánynak menedéket adó 

nagyobb heterogenitással 



Táplálékhálózat – stabilitás 

Táplálékhálózat jellemzői: 

- Hosszúság 

- Diverzitás 

- Konnektivitás 

- Kompartment elrendeződés 

 

- A stabilitás a konnektivitás 

mértékétől függ 



Kölcsönösség-mutualizmus 

a fajpárok szoros együttélése 

 

Endoszimbióták -> zuzmó 

 

Fakultatív – obligát 

 

Kérődzők, termeszek, mikorrhíza 

 

Hidrák – algák mutualista kapcsolata 

 

N2 fixáció mutualizmus (Rhizobium baktériumok) 

 

Mitokondrium az eukariótákban 

 

Pollináció 

 

Koevolúció 



Természetvédelmi biológia 

• - multidiszciplináris tudomány 

• céljai: 

– Vizsgálja az ember hatását a biodiverzitásra 

– Fejlesszen ki módszereket a fajpusztulások 

megakadályozására, a veszélyeztetett fajok 

visszaillesztése a társulásokba 



Esettanulmány 
• Arapapagályok védelme 

• - 16 faj, 9 veszélyeztetett, 1 
kihalásnál 

• - Vadászat, kereskedelem, 
élőhely pusztítás 

• - pontos feltárás – 
kulcsforrások, oduk, fiatalabb 
fiókák nevelése- veszélyeztető 
tényezők (bányászat, 
fakitermelés, indián vadászat, 
kereskedelem 

• - védett terület, helyi lakosság 
bevonása, ökoturizmus, 
publikáció  

• http://www.macawlanding.org/index.
shtml 

• http://www.lappacr.org/research-
and-monitoring.php 

http://www.macawlanding.org/index.shtml
http://www.macawlanding.org/index.shtml
http://www.lappacr.org/research-and-monitoring.php
http://www.lappacr.org/research-and-monitoring.php
http://www.lappacr.org/research-and-monitoring.php
http://www.lappacr.org/research-and-monitoring.php
http://www.lappacr.org/research-and-monitoring.php
http://www.lappacr.org/research-and-monitoring.php


 



Természetvédelmi biológia 

• A korábbi diszciplínák nem elég átfogóak a 
probléma tisztázásához 

•  - Mezőgazdaság, erdészet, vadgazdálkodás 
és halbiológia - főleg a piacgazdaság és a 
rekreáció céljaiért 

•  - Populációbiológia, taxonómia, ökológia - az 
emberi aktivitás hatása nem elsődleges 

 

• Alapját a populációbiológia, taxonómia, 
ökológia, biogeográfia és a genetika adja 



Természetvédelmi biológia 

• A krízist emberi hatások okozzák ezért szükség van a 
társadalmi-gazdasági környezetet leíró 
tudományterületekre is 

 

• A Természetvédelmi biológia választ kíván adni a 
legfontosabb alábbi kérdésekre: 

  a fajok védelmének legjobb stratégiája 

  természetvédelmi terület létrehozása 

  kis populációk genetikai sokféleségének megőrzése 

  a helyi lakosság és a védelem érdekeinek átfogó 
kezelése 



Természetvédelmi biológia 

• Krízis tudomány, krízis helyzetekben válik 

el sikere, sikertelensége 

• Értékvezérelt - Biodiverzitás 

• Természetvédelem – Természetvédelmi 

biológia (gyógyítás - orvostudomány) 



Konzervációbiológia 

Gyökerei: 

- kínai Taoizmus, japán Sintoizmus - a 
természetet meg kell őrizni annak 
spirituális értékei miatt, spirituális - 
természetes világ kapcsolata. 

 

- hindu vallás, az állatok pusztítása rossz 

- indiánok, sajátos rítusok az elpusztított 
állatokért 

- Természeti népek 

- Biblia, Noé története, a fajok 
diverzitásának fontossága 



Konzervációbiológia 
Európai eredet: 

Középkori szemlélet (napjainkig?!) a természetes helyek 
haszontalanok, az ördög helyei, funkciójuk az ember 
kiszolgálása 

Gyarmatosítás idején vált szükségessé bizonyos 
természeti értékek megóvása, gazdasági szükséglet 
alapján (föld erózió, faállomány megóvás,...). (Mauritius 
1769, 25% erdő, Tobago 20% erdő). India erdőrendszer 
a csapadék megőrzésért. 

Fajvédelem, vadszarvasmarha (Bos primigenius), 1564-
ben lengyel védett terület e faj vadászata tilalmára - 
kipusztult, de ez a hely őrizte meg az európai bölényt. 



Természetvédelmi biológia 

XIX. sz. végére indult meg a természetvédelem 

U.K.-ban. Természetvédő szervezetek, 

egyesületek (National Trust, 1895; RSPB 1899). 

Egerészölyv helyzete. 

Magyarország -  hód kipusztulása 1854-ben. 

Erdőtörvények a XIX sz második felében, 1879-

es első erdőtörvény, hasznos állatok és erdők 

védelmében, Kaán Károly tervei a védett 

természeti emlékekkel kapcsolatban. 

 



Konzervációbiológia 
Amerikai eredet: 

- A vadon „templon” jellege (Emerson, 1803-1882),  

- David Thoreau (1817-1862), az anyagi javak sokaságának szükségessége 
fontos ? Walden 

 

Yellowstone, 1873 

John Muir (1838-1914) - „Természetmegőrzési etika” - a természeti értékek 
spirituális értékei fontossabbak az anyagi (pénz) értéknél. Kritika - nem  
demokratikus gondolat, intellektuelek vs. szegény munkások 

 

Gifford Pinchot (1865-1946) „Természetiforrás megőrző etika” - a természet az 
ember „természeti erőforrása”. Anyagi értéket adni a természeti dolgoknak. 
Védelem a jövő hasznosításáért. Fenntartható fejlődés.  

 

Aldo Leopold (1886-1948),  „Evolúciós-ökológiai tájetika” Biológiai közösségek 
- szuperorganizmusok - „ a kicsinek is olyan szerepe van mint a nagynak” a 
természetes rendszerek és ökológiai folyamatok egészségének fenntartása 
adja a legnagyobb hosszú távú hasznot az embernek. Adott helyen az ott 
kialakult közösség a legmegfelelőbb. Vadon területek (wilderness area) 
kialakítása. 

http://www.youtube.com/watch?v=IGIK24N7apQ&feature=player_embedded  

 

http://www.youtube.com/watch?v=IGIK24N7apQ&feature=player_embedded


Természetvédelmi biológia 

Jelenlegi helyzet a KB-ben: 

Michael Solué - Az első KB konferencia 
1978-ban 

Vezérelvek: 

- Az evolúciós gondolat jegyében szükséges 
tervezni, annak lehetőséget biztosítani kell 

- Nem szabad a változatlanságra törekedni 

- Az embert nem szabad kihagyni a 
megoldásokból 



Természetvédelmi biológia 

Etikai alapok a KB-ben: 

- A élőszervezetek diverzitása jó 

- A populációk és fajok korai kihalása rossz 

- Az ökológiai komplexitás jó 

- Az evolúció jó 

- A biológiai diverzitásnak valódi, belső 

értéke van 



Természetvédelmi biológia 

Természetvédelem 3-as feladata: 

- feltárás 

- megőrzés 

- helyreállítás 

 



Biológiai sokféleség – mérhető entitás 

Három szint:  

 

- Genetikai 

- Taxon 

- Ökológiai 
 

 



Genetikai sokféleség 

Genetikai diverzitás 

 

- Fajok közötti (sibling fajok – Drosophila, ÉA piros 
keresztcsőrű fajok) 

- Fajon belüli, populációk közötti (pl. káposzta és kutya 
félék) 

- Populáción belüli, egyedek közötti 

- Egyedeken belüli – heterozigótaság és ezen lókuszoknak 
az allélon belüli aránya 

 

 



Genetikai sokféleség mérése 

Fenotípusos sokféleség –izoenzimek 
számának mérése 

DNS szekvenálás 

 

Polimorfizmus (P) 

-polimorf gének aránya a populációban 
(a leggyakoribb allél aránya is 
kisebb, mint 95%) 

Példa: 

 Bölények 5 egyed 24 gént 
vizsgáltak, csak 1 gén volt polimorf, 
1/24=4.2%.  

 az adott gén esetében két allél,             
az adott génre nézve 2 heterozigóta, 
3 homozigóta egyed. 

 

Heterozigocia (H) 

 

Lókuszonkénti (h0) és teljes genomra 
vonatkoztatott heterozigócia (H0) 

Bölénynél h0=2/5=0.4, H0=0.4/24= 
0.017 

Várható heterozigócia (Hardy-Weinberg 
szabály szerint, 2pq): 
(2*0.6*0.4)/24=0.02 

 



Genetikai sokféleség 

Genetikai diverzitás mérése 

 

Fajon belüli genetikai 
diverzitás (Ht) 

Ht=Hs+Dst 

 

Hs: egyes populációkon 
belül 

Dst: populációkon között 

 

Polimorfizmus és 
heterozigócia pozitívan 
korrelál 



Taxon sokféleség 

Négy fő szint: 

-Fajkészlet - Fajszám 

-Textúra 

-Kotextúra 

-Térbeli mintázat 

 

Irodalom: Pásztor Erzsébet és Oborny Beáta (szerk). 2007. Ökológia. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest (245-281 old.) 

 



Biodiverzitás 

Kulcsfajok 

 

- csúcs ragadozók – farkasok 
– szarvasok, patások 
felszaporodása – 
növényzet átalakulása 

- repülőkutyák 

- ökoszisztéma-mérnök 
kulcsfajok – hód, elefánt 

- növényevő állatok – karib-
tenger korallzátonyok 
halfajok-Diadema sünök 
algákat – halászat és 
betegség – algák 
felszaporodtak 

- Ficus fajok, stabil táplálék a 
gerinces fajok számára 

Természetvédelmi értékelésben a fajok nem egyenrangúak 

- Kocsányostölgy- akác 

- természetesség-ritkaság-veszélyeztetettség 



Repülő kutyák – a kulcsfajok eltűnése nagyarányú 

kipusztuláshoz vezethet 

Repülő denevérek (Pteropodidae család)  

http://en.wikipedia.org/wiki/Pteropus 

 

- 200 faj, növények százainak kizárólagos megporzója 

- Déli Csendes-óceán szigetein élnek 

– Trópusi fafajok megporzói, 186 növényfaj léte függ tőlük 

- A magok 80-100% ők juttatják el a talajra. 

-  

-Guam szigetén két faj már kipusztult, növényfajok nem hoznak termést, magoncok 

túl közel fejlődnek 

- 186 fafaj gazdasági jelentőség (pl. ében, mahagóni) 

- Erdők felújítása-nyílt területek átrepülése révén való magelszórásban jelentős 

szerep 

 

-Jelenlegi helyzet: 

-Vadásszák húsukért, sportból, a gyümölcsültetvényekben okozott kártért 

-Könnyű az akár 1 millió nagyságú csapatok búvóhelyeinek megtalálása 

-Vadászat a szaporodási időszakban  

-Nincs vagy nem megfelelő törvényi védettségük az élőhelyükön 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pteropus


Repülő kutyák – a kulcsfajok eltűnése nagyarányú 

kipusztuláshoz vezethet 

-Védelmi programok: 

-Modell értékű program Mascarenes-szigeteken a Pteropus 

rodricensist faj esetében 

-Létszámuk az 1955-ös 1000 pl.-ról 100-ra eset vissza 

1974-re 

-Erdei élőhelyeik csökkenése miatt éhezés és 

sérülések miatt 

-1974-től védett faj (CITES keretében is) 

-Élőhelyük védett lett, fatelepítési program 

-11 fogságban nevelt denevér kolónia sikeres alapítása 

-Az állomány helyzete stabilizálódott 

 

http://www.iucnredlist.org/details/18755/0 

 

http://www.iucnredlist.org/details/18755/0
http://www.arkive.org/media/E1/E12B61DD-FD97-410B-BD8F-31CB164FE2FD/Presentation.Large/photo.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:LocationMascarene.PNG


Biodiverzitás 

Kulcsfajok 

 

- csúcs ragadozók – farkasok 
– szarvasok, patások 
felszaporodása – 
növényzet átalakulása 

- repülő denevér 

- ökoszisztéma-mérnök 
kulcsfajok – hód, elefánt 

- növényevő állatok – karib-
tenger korallzátonyok 
halfajok-Diadema sünök 
algákat – halászat és 
betegség – algák 
felszaporodtak 

- Ficus fajok, stabil táplálék a 
gerinces fajok számára 

Természetvédelmi értékelésben a fajok nem egyenrangúak 

- Kocsányos Tölgy- akác 

- természetesség-ritkaság-veszélyeztetettség 



Ökoszisztéma mérnök fajok 

• Hód 



Ökoszisztéma mérnök fajok 

• Elefánt 

http://4.bp.blogspot.com/-WdR58mY7WCw/UA8jFDP3_EI/AAAAAAAAAHE/htMETccyVF0/s1600/1736+mopane+Lupande+GMA_s.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-bgfGwfQpBt8/UA8jFh-3-uI/AAAAAAAAAHM/cAux-37JGc8/s1600/1767+elephant+mopane+damage+SLNP_b.jpg


Kulcs források 

• Azon élőhely típusok, amelyek kiterjedésüktől 

függetlenül kulcsfontosságú forrásokkal szolgálnak sok 

faj fennmaradásában pl.: 

 

– Természetes sózók és ásványianyag-lelőhelyek 

– Vízfolyások mélyvizű üregei 

– Odvas, vastag fák 



Biológiai diverzitás a föld 

különböző régióiban 



Biológiai diverzitás a föld 

különböző régióiban 
Leggazdagabb területek: 

- trópusi esőerdők, nagy fajszám a rovaroknál 

 

 



Biológiai diverzitás a föld 

különböző régióiban 
Leggazdagabb területek: 

- korál szirtek, számos törzsnél és osztálynál van nagy fajszám 



Biológiai diverzitás a föld 

különböző régióiban 
Leggazdagabb területek: 

- nagy trópusi tavak, halak és más fajok nagy száma a gyors evolúciós 
radiáció révén 



Biológiai diverzitás a föld 

különböző régióiban 
Leggazdagabb területek: 

- Mély tengerek, nagy stabilitású környezet 

 

 



Biológiai diverzitás a föld 

különböző régióiban 
Leggazdagabb területek: 

- Trópusok szárazabb élőhelyei, bozótosok, gyepek, félsivatagok 

- Mérsékelt öv mediterrán területei, Dél-Afrika, Dél-Kalifornia, 
Délnyugat-Ausztrália, Földközi-tenger melléke 

 

 

 

 



Biológiai diverzitás a föld 

különböző régióiban 
Az adatok a taxonómusok adatai alapján.  

 

Kevés ismeret.  

 

Panamában egy terepi vizsgálat során gyűjtött bogarak 80%-a új volt a 
tudomány számára. Ez a legjobban feltárt trópusi régió jelenleg. 

 

 



Biológiai sokféleség a földön 

A fajdiverzitás növekszik az 

egyenlítő felé. 

Venezuelában 305 emlős 

faj - Franciaország 113 

(hasonló méret). Egy 

hektáron a Peru vagy 

Malaysia trópusi 

erdeiben 300 vagy több 

fafaj (10cm nagyobb 

átmérő) míg Európában 

30 vagy kevesebb. 



Biológiai diverzitás a föld 

különböző régióiban 



Biológiai sokféleség a földön 



Miért a trópusok van a legnagyobb 

diverzitás ? 
- Nagy biomassza produkció, nagy fajszám lehetősége (táplálék 

piramis) 

- A trópusok meleg és nedves klímája kedvezőbb feltételeket biztosít az 
állat és növénycsoportoknak mint a mérsékelt övi hideg-meleg, 
száraz-nedves, vonulást, hibernálást igénylő klímája 

 



Biomassza piramis (Elton-piramis) 

Biomassza 

 

Primer produkció 

- Fitomassza 

- Nekromassza 

 

Szekunder produkció 

- Zoomassza 

 

Bruttó (BPP) – nettó 

(NPP) produktum 

 

Produkció és 

Biomassza 

aránya: 

Óceánok: 20 

Szárazföld: 0.13 

 



. 

. 



. 

IBP program (1964-1974) a biomassza és produkció mérésére. 



Energia áramlás 

A nap energiájának 0.2-

0.5%-át hasznosítják a 

növények globálisan 

 

  

 

 



. 

Trofikus energiaátviteli 

hatétonyság (TEH) 

TEH = FH + AH + PH 

 

2-24% között, átlagosan 10% 

 

- Fogyasztási hatékonyság (FH) 

(5-50%) 

- Asszimilációs hatékonyság 

(AH) (20-50, 80%) 

- Produkciós hatékonyság (PH) 

(1-60%) 

 

 



. 
Trópusi esőerdők 

7%-a a földnek, de a világ fajainak a felét. A rovarok esetében 90%,  növények 
66%, madarak 30%. Trópusi szigeteken a nem tengeri madarak akár 78% (Új-
Guinea) 

 

Korallzátonyok 

Ausztrália, Nagy Koral zátony, 8% a világ halfajainak, 0.1%-a a óceánoknak. Csak 
az izolált szigeteken van endemizmus (Hawaii, 20%)  

 



Miért a trópusok van a legnagyobb 

diverzitás ? 
- Nagy biomassza produkció, nagy fajszám lehetősége (táplálék 

piramis) 

- A trópusok meleg és nedves klímája kedvezőbb feltételeket biztosít 
az állat és növénycsoportoknak mint a mérsékelt övi hideg-meleg, 
száraz-nedves, vonulást, hibernálást igénylő klímája 

 

- A trópusokon több idő állt rendelkezésre a speciálizációra 

- Terület hatás – nagyobb terület 

- Rapoport-szabály – kisebb area, speciálisabb niche 

- Stabilabb klíma helyzet a mérsékelt övihez képest. Az olykor jelentős 
változások nem teszik lehetővé a túlzott specializációt. 

- A paraziták, ragadozók lényegesen nagyobb hatása jellemző, kis 
egyedszám, de változatos fauna, flóra 

- Önmegtermékenyítés alacsony rátája 

 

 



Evolúció és ökológia 

Biológiai evolúció a populációk jellemzőinek időbeli 

változását jelenti. A géneknek a populációban lévő 

frekvenciájának generációról-generációra történő 

változása révén. 

 

Színház- analógia (HUTCHINSON 1965):  

- előadás: evolúció 

- színészek: élőlények  

- színpad, díszlet: ökológia 

- rendező: természetes szelekció 

 

Természetes szelekció:  

evolúciós időléptékű változások  

legfőbb mozgatója és  

mechanizmusa (jelenben 

 is zajlik) 

 

  



. 

Araszoló lepkék ipari melanizmusa 

Angliában 

 

A városi környezetben kiengedett 

változatokat kétszer nagyobb 

valószínűséggel fogták vissza, 

mint a fehéret 

Falusi környezetben fordított 

helyzet 



Evolúció és ökológia 

 Darwin a természetes szelekcióval magyarázza az Evolúciót: 

 

1. variációk, az egyedek nem egyformák  

2. Az utódok száma lényegesen nagyobb, mint a szükséges  

3. Versengés az utódok között 

4. A leginkább megfelelő fog megmaradni 

5. Ha a legmegfelelőbb jellegei öröklődnek, akkor azok átadódnak a következő 

generációra 

 

Rátermettség (fitnessz): relatív utódszám (evolúciós „siker”) 

 egész élettartamra vontakozik, komponensei: 

- túlélés  

- szaporodási siker 

Ha egy tulajdonság magas rátermettséggel jár->terjed,  

 ha alacsony rátermettség->ritkul, eltűnik 

Adaptáció: a természetes szelekció révén olyan tulajdonságok terjednek el, 

amelyek jelentősen segítik hordozóik túlélését és szaporodását – ezek az 

ADAPTÍV JELLEGEK 



Adaptáció 

Természetes szelekció 

révén ha a fenotípus és 

a genotípus között 

korreláció, kapcsolat 

van. 

 

- irányított szelekció, a 

leggyakoribb 

mesterséges szelekció 

típus 

 

- stabilizáló szelekció 

 

- szétválasztó szelekció, 

főként izolációs 

mechanizmusok révén 

történik 

 



Stabilizáló szelekció az újszülöttek testtömege esetében 

. 



film 

. 

Darwin pintyek, Galapagosz szigetek 

Adaptív radiáció 

  

1. Large cactus finch (Geospiza 

conirostris) 

2. Large ground finch (Geospiza 

magnirostris) 

3. Medium ground finch (Geospiza 

fortis) 

4. Cactus finch (Geospiza scandens) 

5. Sharp-beaked ground finch 

(Geospiza difficilis) 

6. Small ground finch (Geospiza 

fuliginosa) 

7. Woodpecker finch (Cactospiza 

pallida) 

8. Vegetarian tree finch (Platyspiza 

crassirostris) 

9. Medium tree finch (Camarhynchus 

pauper) 

10. Large tree finch (Camarhynchus 

psittacula) 

11. Small tree finch (Camarhynchus 

parvulus) 

12. Warbler finch (Certhidia olivacea) 

13. Mangrove finch (Cactospiza 

heliobates) 

 

      

                   

                   

       

http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/E/Evolution.html
http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/E/Evolution.html
http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/E/Evolution.html
http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/E/Evolution.html
http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/E/Evolution.html
http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/E/Evolution.html


Speciáció - Fajképződés 

- Allopatrikus, földrajzi 

elkülönülés 

 

- Szimpatrikus, élőhelyi 

elkülönülés 

 

- Parapatrikus, széli 

területeken 

 

 

Genetikai sodródás: a populáció genetikai összetételének 

(allélgyakoriságának) változása a szaporodó populáció véges mérete miatti 

véletlenszerű változás miatt 



Szelekció egysége 

Szelekció a fenotípusra hat 

Egysége: 

Faj ? 

Csoport ? 

Egyed? 

Gén ?! 

 másolatok formájában hosszú ideig létezik, 

elterjedhet 

- adaptáció: a konkurens allél rovására történő 

felszaporodást szolgálja (önző gén elmélet, 

WILLIAMS 1966, DAWKINS 1976) 

• szomatikus (testi) rész: túlélőgép, gének: replikátorok 

• önző gének és altruisztikus viselkedések? 



Csoport – egyéni érdek? 

. 



Evolúciósan Stabil Stratégia (ESS) 

Egyéni <-> csoport érdek 

Optimális <-> stabil magatartás 

Galamb (Dove) – héja (Hawk) modell 

győzelem: 50 pont; várakozás: 10 pont; 

sérülés: -100 pont 

héja-héja  küzdelem  

győztese: 50 pont 

vesztese: -100 pont ,  

héja-galamb    

győztese: 50 pont 

vesztese: 0 pont 

galamb-galamb  

győztese: 40 pont 

vesztese: -10 pont 

 



- stabil stratégia, héja is, galamb is 

- pl.  h - héják aránya  

  1-h - galambok aránya 

Költség-haszon: 

héja H = -25h + 50(1-h) 

galamb G = 0h + 15(1-h) 

H = G  hhéja = 7/12 

  hgalamb = 5/12 

vagyis ESS ha: 

1. Az egyedek 7/12-e  héját , vagy  az egyedek 5/12-e galambot játszik (tiszta 

stratégia) 

vagy 

2. Minden egyed vagy héját vagy galamot játszik 7/12 ill. 5/12 valószínűséggel 

(kevert stratégia) 



- nettó nyereség ESS  esetén (héja és galamb): 6,25! - 

 - héja: (-25 x 7/12) + 50 (5/12) = 6,25 

 - galamb: (0 x 7/12) + 15 (5/12) = 6,25 

 

- nettó nyereség - csak galamb: 15! – optimális, de nem stabil!!! 

  - ESS: 6,25 – nem optimális, de stabil!!! 



1. A legjobb stratégia mások viselkedésétől függ (frekvencia 

függő). Nincs legjobb stratégia, csak ESS, amely az adott 

populációban jelenlévő stratégiáktól és azok költség/haszon 

jellemzőitől függ. 

 

2. Az ESS startégia az egyes viselkedési egységek 

költség/haszon értékétől függ (pl. a megadott számoktól a 

modellben - pl. ha a haszon >>> veszteség - tiszta héja 

stratégia). Ez a természetben sok tényezőtől függ és időben 

és térben változhat. 



Példák a természetben: 

 

Komoly harcok (héja stratégia) - nyereség >>> veszteség 

 

- pl. szarvas 

- pl. narvál - 60%-on sérülés 

- pl. oroszlánfókák 

 

Az elenfél/tulajdon tisztelete - nyereség < veszteség 

- tapogatózó stratégia 



Erőfitogtatás 

 

- pl. szarvasok rivalizációja, ritualizált harc 

- pl. a béka éneke 

 

 

Következtetés: 

 

1. Megbízható szignálok 

2. Kooperáció a harcoló felek között 

3. Többlépcsős ritualizált versengés 



Evolúció a mindennapokban 

Konfliktusok: 

- Ivarok között 

- Szülő-utód között 



. 

Szexuális szelekció: 

Olyan jellegek 

szelekciója, amely 

a párzási, 

párválasztási 

sikerességet 

növelik  

 

Ivarok között és 

Ivaron belül 



Szexuális szelekció 

Ivaron belül 



Spermium kompetíció 

. 



Szexuális szelekció 

Ivarok között - Hölgyválasz 

film 



Ivarok közötti szelekció 

Füsti fecske 

- Tojók a hosszabb farok 

tollú hímeket 

preferálják 

- Tojók a 

szimmetrikusabb farok 

tollú hímeket 

preferálják 

 

Hölgyválasz 

 

Handicap hipotézis 



. 

Miért nem hosszú 

minden hím 

faroktolla? 

 

A mesterségesen 

meghosszabbított 

faroktollú hímeknek 

több vedlési 

problémája – túlélési 

nehézségek 

 

Csak a legjobb 

kondícióban lévők 

engedhetik meg 

maguknak a hosszú 

faroktollat.  



Hímek esélye -> nőstények gyengéjének felderítése (sensory exploitation) 

- zebrapinty 

Mi az oka? - fehér toll a fészeképítéshez? 

- a rokonoknak sincs fejdísztollai, így az 

ősöktől sem örökölhették a preferenciát 



Az ember valami más ??? 

Piros oszlopok- jó kinézet, Kék oszlopok – jó anyagi körülmények  



. 

. 



Hány faj él a földön ? 

Jelenleg 1.700.000 faj ismert, de az újabb becslések alapján kb. 3-5 millió lehet. 

Évente 1-2% -al növekszik a megismert újonnan leírt gerinctelen fajok száma 

A rovarok a legkiterjedtebb, 750,000 van leírva.  

 

Egy fafajon kb 600 specialista rovarfaj él, a közel 50,000 trópusi fán akár 30 millió 
rovarfaj. 

 

Európában 6* több gombafaj, mint növény, de lehet, hogy a föld 270,000 növényfaján 
akár 1.7 millió gomba. 

 

A növény és rovar fajokra specializálódott baktérium, egysejtű, féreg, vírusok. 

 

Hengeresférgek, 80 faj (1860) 20,000 (1992) 

 

Akár 25-150 millió faj, 10 millió 

 

Csak az utóbbi évtizedekben feltárt társulások 

- Lombkorona – trópusi esőerdő 

- Tengerfenék 

- Földben 

 



. 

. 

 



Nehézségek a faji sokféleség megismerésében 

• Elszigetelt, kis területen élő fajok megtalálása 

– Élő kövületek: 

• bojtosúszós hal (Grand Comoro-szigetek) 

• Wollemi fenyő (Ausztrália) 

 

 

• Idő és pénzigényes feltáró munkák a trópusokon 

– Pl. Sulawesi szigeteken 1985-ben 1 millió rovar gyűjtése – 2000-

re történhet meg a teljes anyag értékelése 

 

• Képzett, specialista szakemberek alacsony száma 



. 

Új módszerek és lehetőségek a 

sokféleség feltérképezésében 

 

 



A magyar bióta feltártsága 

- A világ jól feltárt része 

- A madarak esetében van a legnagyobb részesedés a világon található 

fajokhoz képest 

- Új fajok előfordulásának lehetősége 

 



A biodiverzitás értéke 

• Mennyibe kerül a védelem ? 

• Mennyit ér maga a biodiverzitás 

 

• Közfelfogás – valaminek az értékét az 

szabja meg, hogy mennyit adnának érte 

• Hagyományos közgazdasági szemlélet 

hajlamos alábecsülni a természeti 

erőforrások értékét 



Ökológiai gazdaságtan 

• Gazdasági nyelvre fordítja le a 

biodiverzitás különféle szempontú 

értékelését 

 



A biodiverzitás értéke  

Ökológiai gazdaságtan 

- gazdasági eredetű okok – a megoldásnak is ezen a területen kell 
történnie 

 

Üzlet – kölcsönösségen alapul 

Probléma – a költségekből és előnyökből nemcsak a résztvevők 
részesülnek – Externáliák – szennyvíz/szemét … 

Piacelégtelenség – egyes csoportok előnyök a forrásfelhasználásban a 
társadalom kárára 

 

A károk figyelembevétele a költség-haszon számításnál – olajfinomító 

 

Természeti értékek köztulajdonú erőforrások – kicsi vagy no érték – 
Közlegelők esete 

ÉRTÉKET KELL ADNI! 

 



Közlegelők tragédiája 

Adott egy közlegelő, amely tíz tehenet tud eltartani, és így mindegyik 

tehén tíz liter tejet ad.  

Az egyik gazda egyszer csak gondol egyet, és kicsap még egy tehenet 

a legelőre. Ekkor egy-egy tehénnek már kevesebb fű jut, ezért 

mindegyik 10 helyett csupán 9 liter tejet ad naponta – de az a 

gazda, amelyik két tehenet legeltet, 10 helyett 18 liter tejhez jut.  

Ezt idővel észreveszi egy másik gazda, és az is kicsap még egy 

tehenet a közlegelőre. Ekkor már minden tehén csak 8 liter tejet ad, 

de a két dezertőrnek fejenként 16 liter teje lesz.  

Minden egyes gazda akkor jár jobban, ha még egy tehenet hajt a 

legelőre. Azonban amikor már legalább hatan cselekednek így, 

akkor azok is az eredeti 10 liternél kevesebb tejet kapnak, akiknek 

két tehenük van.  

Végül, amikor már nyolc gazda tart két tehenet, a kéttehenes gazdák 

csak négy liter tejet kapnak az eredeti tízhez képest. (A kilencedik 

gazda már nem nyerne semmit egy második tehénnel.)  

Ennek ellenére, ha egy gazda úgy döntene, hogy visszavonja az egyik 

tehenét, rosszul járna.  

Garrett Hardin (1968) The Tragedy of the Commons. Science 



• SZT=szabálytisztelők, D=dezertőrök, K=közösség 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/hu/5/5b/Kozlegelok.PNG


Költség-haszon elemzések – Környezeti 

hatástanulmány 

- Bacuit Bay (Fülöp- szigetek) fakitermelés-halászat-túrizmus 



Természeti erőforrások és GDP 

 
- Costa Rica 1980-ban kivágott erdők értéke 

több, mint amit az eladott fa után kaptak, a 

talajerózió 17%al csökkentette az agrár 

teljesítményt 

-  USA, talajerózió évi 44 milliárd $ kár 

 

- Exxon Valdez katasztrófa 1989, 50 millió liter 

kőolaj  

- több milliárd a takarításra – nőt a GDP, de a 

természeti kár nem ismert 

 

 



Természeti erőforrások és GDP 

 
ISEW – Index of Sustainable Economic Welfare 

Fenntartható gazdasági jólét mutatószáma 

 Figyelembe veendő pl: mg. Területek elvesztése, vizes élőhelyek 

feltöltődése, körny.szenny. Emberi egészségre gyakorolt hatásai 

 

Lehet-e értéket adni mindennek ? 

 - Miként lehet mérni egy gyönyörű táj értékét 

 - Korrupció melegágya 

 

-Közvetlen használati értékek (magánjavak) 

-Közvetett használati értékek (közjavak) 

-Potenciális érték 

-Létezési érték 



Mennyit ér egy faj? 

Új liliom faj egy 25 ha területen 

1. Nincs az ember számára ismert értéke, nem kell rá költeni (0$) 

2. A faj értéke a fennmaradását biztosító terület árával arányos.  

 Létezési érték 4000$/ha->100 000$ 

3. Helyi kertész kizárólagos jogért fizetne, hogy termeszti a magok 10%-ból és 

öt évig értékesít.  

 Termelői érték: 5000$/év-> 25 000$/5 év 

4. Évente átlagosan 200 botanikus és természetkedvelő keresi fel a helyet, 

hogy megnézzék a növényt, 80$-t költve helybeni étkezésre, szállásra és 

ellátásra. 

 Természeti túrizmus érték: 200*80$ ->16 000$/év->80 000$/5 év 

5. Az utóbbi 10 évben 100 milliárd $ értékű termék 250 000 növényfajból, 1 

növényfaj potenciálisan 400 000 $ értéket hozhat. 

 Potenciális érték: 400 000 $ 

6. Lehet, hogy ez a növényfaj olyan anyag előállítására képes, amely az 

emberiség számára jelent óriási előnyt. 

 Becsült érték: 100 billió $ vagy végtelenül nagy érték 
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közvetlen használati érték (magánjavak) 

 
Fogyasztói használati érték – pénz nélküli – vadhús – gyógyszer (80%-a a 

világ népességének) 

 

Termelői használati érték – kaszkarabokor 1 millió a felvásárlás, de 75 milló a 
gyógyszer (hasajtó) eladási ára 

 

USA GDP 4.5% ebből  

 

Amazónia – hosszabb távon előnyösebb ha gyümölcsöt és nyersgumit 
gyűjtenek, mint fát vágnak vagy marhát tartanak (6330 $/ha vs. 490$) 

 - tenyészállatok, növények 

 - biológiai növényvédelem – kasszava-lisztbogár 

 - gyógyszerek – madagaszkári rózsameténg – leukémia és vérrákok ellen – 
szabadalmi díjak 

 



kasszava-lisztbogár 

Kasszava (manióka) gyökér 
Betelepítették Afrikába 

200 millió ember napi fő kalóriaforrása 

Véletlenül betelepítették a 
kasszava-lisztbogarat 

A kasszava termés 80-90%-al csökkenti 

Növényvédő szerek nem segítettek 

Terjedése 300 km/év 

 

 

 

 

Hosszas keresés után találták meg 
az Aponagyrus lopezi parazotoid 
méhfajt Paraguay-ban, amely a 
petéit a lisztbogár petékbe rakja 
és a lárvát elpusztítja 

Csak ebben a lisztbogárban szaporodik 

A lisztbogár kártétele 95%-al 
csökkent 



. 
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Közvetett használati érték  

– közjavak – haszon anélkül, hogy be kellene takarítani 

 

Erdők - erózió 

- Nem-fogyasztói használati érték – Ökoszisztéma szolgáltatások- beporzó 

rovarok- víztisztítás CO2 megkötés 

 



. 
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. Közvetett használati érték  

 - produktivitás 

 - víz és talaj védelem 

 - éghajlat 

 - hulladék kezelés 
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Közvetett használati érték  

 - fajok közötti kapcsolat 

 - tudományos, környezeti jelzők 
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Közvetett használati érték  

 - rekreáció 

 



. potenciális érték 

 gyógyszer, tiszafa-rák, 

ginkgo- keringés, PCR 

enzim 

 

 



létezési érték 

 Mennyit fizetnének az emberek, hogy megmaradjon 

- USA 2.3 milliárd $ évente term.véd. Szervezeteknek 

- Évente az USA-ban akár 19$-t felajánlanának a fehérfejű rétisas 

védelmére (5 milliárd $/év) 
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Etikai értékek 

 

Minden fajnak van joga az élethez <-> ember minden másnál 

értékesebb 

 



Deep Ecology 

Életszinvonalhaz való ragaszkodás helyett az életminőség értékelése 

 

Minden élőlény egyenlő, mindegyiknek egyenlő joga van élete kiteljesítésének 

 



Drámai folyamatok 

 

Szárazföldi Nettó Primer Produkció 50%-át az ember 
használja fel, a teljes NPP 25%-át. 

 

Extinkció – kihalás 

A tenyésztett fajták esetében is (USA Zöldségváltozatok 
97%-a) 

 

-Kihalás 

-Vadon kihalt 

-Helyileg kihalt 

-Ökológiai értelemben kihalt 

 

Speciáció- 1 millió évenként 1 család 

 

A biodiverzitást veszélyeztető tényezők, kihalás, 
kihalással veszélyeztetettség  



Kihalás sebessége a földtörténeti múltban 

Természetes kihalások, 5 átlagosan 27 millió 
évig tartó 

Ordovicium 50% 

Devon 30% 

Perm (250 millió évvel ezelőtt) 95% a 
tengerifajoknak – legjelentősebb 50 millió 
év a pótláshoz 

Triász 35% 

Kréta 

Negyedidőszak már az ember is benne volt 

 

Napjainkban a 6. kihalási periódus 
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Napjainkban a 6. kihalási periódus 

 

 

 

 

 

-első – Ausztrália, Észak-, Dél-Amerika 74-86% a megafauna (44kg felett) 
kipusztult 

 

1600-tól vannak adatok emlősök és madarak esetében 

 1600-1700 között 10 évente 

 1750-1850 között évente 

kihalással fenyegetett az emlősök és madarak 11%-a 

 

Természetes kipusztulás üteme, 10 millió fajjal számolva, évenként 1-10 faj 

Csak 1850-1950 között 100 madár emlős faj pusztult ki, 1000-szer több faj ki, 
mint a természetes pusztulás e fajok esetében 

 

Fajképződés lassabb ütemű 
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Endemikus fajok fenyegetettsége 

 

Komodói varánusz 

Pilis len – Szénás hegycsoport 

 

Pl. Madagaszkár főemlősök 93%, békák 99%, növények 65% 

Kárpát-medence, magas endemizmus arány, edényesek 9%-a 
(pl. Pilisi len), csigák 30%-a Pannon régió 

 

Szigetek fenyegetettsége 

Óceániai endemikus fajok 80%-a kihalt vagy kihalással 
fenyegetett 

 

Pozitív összefüggés az ember szigeteken való jelenléte a 
kipusztulás között, Hawaii 98 endemikus madárfaj, polinézek 
50 madárfaj, 1778 európaiakkal együtt +24 kipusztult, 70% 

 

Stefen sziget, Új-Zéland földi álfakusz – világítótorony őr 
macskája 

 



Viktória tó – nílusi sügér 

• 400 bennszülött halfaj 

• Nílusi sügér betelepítése 1954-1960-tól 

• 1978-ban a fogások 2% nílusi sügér, 

1986-ban 80% 

• Bennszülött halfajok tömeges eltűnése 

• Vízvirágzások gyakoriságának 

növekedése – anaerob viszonyok már 25 

m mélységben, korábban 60 m-nél még 

oxigén dús, vízi jácint megjelenése 

 

 

• Sekély vízbe kényszerült fajok, 

bölcsőszájú halfajok csökkenése, szerves 

szennyezés (lakosság gyarapodása), 

gyakoribb vízvirágzás 



Kihalások sebessége a jelenkorban 

Trópusi esőerdők 
kitüntetett szerepe 
a kalkulációkban 

 

(Tierras Bajas, 
Bolívia) 

 

http://earthobservato
ry.nasa.gov/Featu
res/Deforestation/
deforestation_upd
ate4.php  

http://earthobservatory.nasa.gov/Features/Deforestation/deforestation_update4.php
http://earthobservatory.nasa.gov/Features/Deforestation/deforestation_update4.php
http://earthobservatory.nasa.gov/Features/Deforestation/deforestation_update4.php
http://earthobservatory.nasa.gov/Features/Deforestation/deforestation_update4.php
http://earthobservatory.nasa.gov/Features/Deforestation/deforestation_update4.php


Kihalások sebessége a jelenkorban 

Trópusi esőerdők kitüntetett szerepe a kalkulációkban 

1986-2000 során növényfajok 15%-a, madarak 12%-a 
várható 

 

10 millió fajjal számolva, esőerdők 1%-át évente kivágják, a 
fajok 0.2-0.3% pusztul ki, 20-30000 faj, naponta 68, 
óránként 3 faj. 1993-2003 között 250 000 faj pusztulása 

 

Az 1980-ak évek végén jósoltnál kisebb mértékű pusztulás, 
de sok az élő holt 

 

Lokális kihalások 

Pl.UK ismert élőhelyek 67%-a elpusztult 



Kihalással való fenyegetettség  
Feketelábú görény esete: 

- prérikutyák, zsákmány, számának 
drámai csökkenése 

- 1970 az utolsó ismert vadon élő 
kolónia kihalt 

- 1970 közepén tenyésztés hat 
egyedből négy elpusztult a 
szopornyica oltás után 

- Újabbak a még szabadon élők 
közül, beltenyészeti problémák 

- 1979-re vadon és fogságban 
elpusztult 

- 1981 új kolóniát találtak nem nyúltak 
hozzájuk, fele elpusztult, újabb 
tenyésztési program 

- Sikeres tenyésztés, 1987-1991 
között 311 egyed 

- Sikertelen visszatelepítés, magas 
predáció 

- Erőteljes ragadozó kontrollal tudnak 
vadon élő kolóniákat kialakítani 

- http://www.arkive.org/black-footed-
ferret/mustela-nigripes/video-
00.html   

 

http://www.arkive.org/black-footed-ferret/mustela-nigripes/video-00.html
http://www.arkive.org/black-footed-ferret/mustela-nigripes/video-00.html
http://www.arkive.org/black-footed-ferret/mustela-nigripes/video-00.html
http://www.arkive.org/black-footed-ferret/mustela-nigripes/video-00.html
http://www.arkive.org/black-footed-ferret/mustela-nigripes/video-00.html
http://www.arkive.org/black-footed-ferret/mustela-nigripes/video-00.html
http://www.arkive.org/black-footed-ferret/mustela-nigripes/video-00.html
http://www.arkive.org/black-footed-ferret/mustela-nigripes/video-00.html
http://www.arkive.org/black-footed-ferret/mustela-nigripes/video-00.html


Kihalással való fenyegetettség  

-Kis areájú fajok 

-Egy vagy kevés populációval 

rendelkező fajok 

-Kis populációk 

-Csökkenő populációk 

-Kis egyedsűrűségű 

- Nagy territóriumu 

-Nagy testméretű 

-Rosszul terjedő 

-Vándorló 

-Kis genetikai diverzitású 

-Speciális élőhely igényű 

-K-stratégisták 

-Kolóniában élők 

-Embertől elszigetelten élő 

- Hasznosított 
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Természetvédelmi kategóriák 

IUCN kategóriák 

 

1. Kipusztult 

2. Vadon kipusztult 

3. Különösen veszélyeztetett 

4. Veszélyeztetett 

5. Sebezhető 

6. Védelemfüggő 

7. Veszélyeztetettség közeli 

8. Legkevésbé aggasztó helyzetű 

9. Hiányosan ismert 

10.Be nem sorolt 
 

 

 



Természetvédelmi kategóriák 

Kritikus kategóriák 

- Különösen veszélyeztetett, 50% esély a kipusztulásra 10 év, 3 generáció 

- Veszélyeztetett, 20 %, 20 év 5 generáció 

- Sebezhető, 10% 100 év 

 

Különösen veszélyeztetett 

- 250 egyed 

- szap.egyed 50 

- 80%-os csökkenés 10év 

- 100km2 kisebb elterjedés 

- élőhely pusztulás 

- kereskedelmi hasznosítás 

 

Vörös lista – Vörös könyv 

Kéklista 
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Élőhelyek pusztulása, fragmentációja és 

leromlása 
-élőhelypusztítás 

-élőhely-fragmentáció 

-élőhelyleromlás 
(környezetszennyezés) 

-túlhasznosítás 

-idegen fajok 

-fertőző betegségek 

 

Emberi tényező 

- Európa 15%-a maradt 
természetes 

- 150 év, 1 milliárd-6 milliárd 
ember 

 

Fokozott forráshasználat 

 

Fejlődő országok-növekvő 
instabilitás-rövid távú 
használat 

 



. 

 

Esőerdők pusztulása 

 

Évente közel másfél 
Magyarországnyi terület 
csökkenés 

 

Farmerek 61% 

Fakitermelés 21% 

Marhalegelő 11% 

Ültetvény 7%   

 

Hamburger 

Thaiföld takarmány – 100 eHa- 
1millio Ha holland 
marhatartásnak 

Trópusi száraz erdők 

 



. Trópusi erdők – Dél-Amerikán kívül 
is jelentős csökkenések: 

 

Ázsiában jelentős csökkenés 
(Banglades, Sri Lanka, Vietnám , 
„pozitív” helyzet Malajzia, 
Indonézia 

 

Afrikában hasonló Gambia, Ghana, 
Ruanda vs. Kongó, Zimbabwe 

 

 



Esőerdők pusztulása 

http://environment.nationalgeographic.com/envi

ronment/photos/rainforest-

deforestation/#/rio-chagres-

valley_358_600x450.jpg  

Fokozott forráshasználat a fejlett országokban 

USA az indiai átlag polgárhoz képest: 

- 43x több kőolajszármazékot 

- 34x több alumíniumot 

- 386x több papírt 

használ 

http://environment.nationalgeographic.com/environment/photos/rainforest-deforestation/
http://environment.nationalgeographic.com/environment/photos/rainforest-deforestation/
http://environment.nationalgeographic.com/environment/photos/rainforest-deforestation/
http://environment.nationalgeographic.com/environment/photos/rainforest-deforestation/
http://environment.nationalgeographic.com/environment/photos/rainforest-deforestation/
http://environment.nationalgeographic.com/environment/photos/rainforest-deforestation/
http://environment.nationalgeographic.com/environment/photos/rainforest-deforestation/
http://environment.nationalgeographic.com/environment/photos/rainforest-deforestation/
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Gyepek 
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Vízi és vizes élőhelyek 

Mangrove 

Korallzátonyok 

 

 

 

 

 

 

 

Elsivatagodás 



Élőhely-fragmentáció 

Diszperzió és fragmentáció 

 

Szegélyhatás 

 -mikroklimatikus 

 -tűzveszély 

 -fajok közötti kapcsolatok 

 

Erdei  madarak 
állománycsökkenése US  

Ganajtúró bogarak 
Amazóniában 
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-mortalitás növekedése 

- Magatartási hatások 

- Fizikai környezet 

- Kémiai környezet 

- Idegen fajok terjedése 

- További emberi élőhely pusztítás 

 



Útépítés terve Tanzániában a Serengetin 

keresztül – A világ egyik 

legjelentősebb állatvándorlási útjának 

veszélyeztetése 
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Szegélyhatás: 

- Mikroklimatikus 

változások 

- Tűzveszély 

- Fajok közötti kapcsolat 

- Fertőzés veszély 
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Élőhelyleromlás 

Alomgyűjtés, vadkár 

 

Peszticidek 

Vízszennyezés 

Légszennyezés 

Globális klímaváltozás 

 

 



Túlhasznosítás 
Már a lőfegyver előtt is jelentős 

 - momo madár fejdísz Hawaii 

 - nagytestű emlősök 

 - nagytestű madarak Moa Új-Zéland 

 - Dodo 

 

Felbomlott önszabályozás 

 

- díszállat kereskedelem (10 milliárd $), díszhal 500-600 millió egyed 

 

bálnák 

 

Maximálisan fenntartható hozam (MFH) 

  Probléma: ez csak a felső határ lehet, Kanada 1980 tőke hal – 1992 iparág 
megszűnt, 35000 munkahely 

 

Véletlen befogások –teknősök, 44000 albatrosz/év „long line”. 

Nincs táplálék a túlhalászat miatt 

 

173 millió óvszer Németorsz. 4 tonna korpafű bele 

 

tőkehal, ivarérettség 2 évvel vissza. 
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Újabb fenyegető tényezők 

• Hajókkal való 

ütközés 

• Eresztő és egyéb 

típusú hálóba 

keveredés. 

• Zaj szennyezés 

• Vegyi szennyezés 

(PCB) 

 

 



Idegen fajok 
- gyarmatosítás 

- Kertészet, mezőgazdaság 

- véletlen behurcolás 

- Biológiai védekezés 

 

tűzhangya 

 

szigetek – kecske, magrove sikló 

vizes élőhelyek – vizi jácint, oposszumrák – 
zebrakagyló Kaszpi-tengerből 224.old 

 

Honos, de az emberi hatásra szaporodó fajok 
(róka) 

 

Bolygatott élőhelyek szerepe 

 

Hibridizáció  - kékcsőrű réce ruddy kacsa 

GMO 

Betegségek 

 

Madárinfluenza 

Darvak, rothadó mogyoró 

Mauritius galamb 

Szilfavész, szú faj által terjesztett gomba 
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Populáció és fajvédelem  

Általános csökkenések – Kis populációk problémája 

 

- Hány egyed szükséges a faj fennmaradása érdekében ? 

 

MVP (minimum viable population) – 99% esély, hogy 1000 évig 
fenmarad 

 Nem az átlagos helyzethez, hanem a lehetséges legrosszabbra kell 
készülni 

 

Min. 5000 egyed a gerinceseknél, 10000 a fluktuálóknál 

 

MDA (Minimum Dynamic Area) 

 

 Kis emlősöknél- 100-1000 km2 

 Grizzly 49000 km2 

 



. 

. 

 

MVP vastagszarvú juh, 100 egyednél nagyobb 

pop 50 évnél tovább fennmaradt, alatta kipusztul 

 

Madarak csatorna szigetek, 100 db nagyobb 

pop. 80 évig 



. 
Probléma: 

A- genetikai diverzitás elvesztése, 
beltenyésztés, sodródás 

B- demográfiai szélsőségek 

C- biotikus és abiotikus változékonyság 

 

A- genetikai diverzitás elvesztése,  

kis mértékű bevándorlás segíthet, mutáció 
csak nagy pop.méretnél 

 



. 
Nagyobb populációkat nagyobb 

genetikai változatosság jellemzi 

 



. 
Beltenyészetség hatása 

káros mutációk véletlen felhalmozódása 



. 
-hibridizációs leromlás – szlovákiai kőszáli kecskéket pótolták török, 

osztrák és Sinai egyedekkel, tavasz helyet télen elletek 

- evolúciós flexibilitás csökkenése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Európai fekete nyár vs. nemesnyár  (amerikai feketenyár hibrid)  

 



. 

Effektív pop.méret- függés 

50/500/5000 

- egyenlőtlen ivarmegoszlás 

- eltérő szaporaság 

 

 

Effektív pop.méret az összegyedszám 11%-át teszi csak ki 

 

 

 



. 

bottleneck hatás  

 

- Alapító hatás 
- Ngorongoro oroszlánok 60-70 egyed 

1962-ig 

- Betegség miatt 9 nősténye, 1 hím maradt 

- 7 hím vándorolt be a pouláció létszáma 
visszaállt 

- De magas spermium deformáció 

 

Effektív pop.méret az összegyedszám 
11%-át teszi csak ki 

 

 

 



. 
Demográfiai változások 

-Demográfiai sztochaszticitás kb. 50-es egyedszám alatt 

Allé-hatás- bizonyos pop. Méret alatt csökken a szaporodási képesség – bizonyos 
mértékű denzitás igénye 

 

Környezeti sztochaszticitás 

 

A környezeti sztochaszticitás jelentősebb a szerepe a kihalásban 

 



. 
Kihalási örvények 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kis populációkkal vagy a csökkenő létszámú populációkkal kell foglalkoznunk? 

Small population paradigm (SPP) < - > Decliining population paradigm (DPP) 

 



Populációvédelem elméleti és gyakorlati 

alapjai 
Vizsgálati szempontok: 

-Élőhely 

- Diszperzió 

- Biológiai kölcsönhatások 

- Morfológiai jellemzők 

- Élettani jellemzők 

- Demográfiai jellemzők 

- Viselkedés 

- Genetikai jellemzők 

 

Információk gyűjtése 

- Irodalom 

- Publikálatlan irodalom 

 

- Terepi megfigyelés 
- Új módszerek alkalmazása a hiányzó információkhoz pl. kékvércse védelem 

http://www.kekvercse.mme.hu/hu/gmap 

Monitorozás 

 

http://www.kekvercse.mme.hu/hu/gmap


Populációk, társulások és a környezet állapotának 

követése – Biodiverzitás Monitorozás 

 

 

Biodiverzitás monitorozás <-> Biomonitoring 

Biodiverzitás monitorozás: Adott fajok, populációk, társulások 
állapotának és trendjeinek figyelése 

Biomonitoring: Populációk, fajok, faj együttesek alkalmazása a fizikia-
kémiai környezet állapotváltozójának jelzésére 

 

Felmérési típusok: 

- Vizsgálat (Survey): rövid időtartamú standard eljárást használó 
felmérés 

- Hosszú távú vizsgálat sorozat (surveillance): hosszú távú adatsorok 
gyűjtése, az eredményekre vonatkozóan nincs elvárás 

- Monitorozás: Rendszeres felmérés, célja a standarddal való egyezés 
igazolása/elvetése, az esetleges eltérések és mértékük feltárása 



Biodiverzitás Monitorozás 

Célok: 

 

• Törvények és egyéb intézkedések 

hatásosságának értékelése 

• Szabályozást kiszolgáló monitoring 

• Korai vészjelzés 

 

 

 



Biodiverzítás monitorozás Magyarországon 

A Rió-i egyezmény aláírása után (1994) kezdődött meg egy 

országos monitorozó rendszer kialakítása 

Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) 

Célja: 

- Pontos adatok hazánk élővilágáról 

- Különböző szerveződési szinteken értelmezhető biológiai 

sokféleség állapotáról és időbeli változásáról 

A rendszer támogatja mind a trendmonitorozás, mind a 

hipotézistesztelő monitorozás 

 

1997-ben 11 kötetes kiadványban foglalták össze a hazai 

biodiverzitás monitorozással kapcsolatos módszertani 

ajánlásokat. 

 



. Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer 

• Informatikai alapozás (pdf) 

• A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-

osztályozási Rendszer (pdf) 

• Növénytársulások, társuláskomplexek és élőhelymozaikok (pdf) 

• Növényfajok (pdf) 

• Rákok, szitakötők és egyenesszárnyúak (pdf) 

• Bogarak (pdf) 

• Lepkék (pdf) 

• Kétéltűek és hüllők (pdf) 

• Madarak (pdf) 

• Emlősök és a genetikai sokféleség monitorozása (pdf) 

• Élőhely-térképezés, 2. módosított kiadás (pdf) új! 

 

• http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=sub_471 

 

 

 

http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/biomon/I. Informatikai alapoz%E1s.pdf
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/biomon/II. N%C9R.pdf
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/biomon/II. N%C9R.pdf
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/biomon/II. N%C9R.pdf
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/biomon/III. N%F6v%E9nyt%E1rsul%E1sok.pdf
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/biomon/IV. N%F6v%E9nyfajok.pdf
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/biomon/V. R%E1kok, szitak%F6t%F5k %E9s egyenessz%E1rny%FAak.pdf
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/biomon/VI. Bogarak.pdf
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/biomon/VII. Lepke.pdf
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/biomon/VIII. K%E9t%E9lt%FBek %E9s h%FCll%F5k.pdf
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/biomon/IX. Madarak.pdf
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/biomon/X. Eml%F5s%F6k %E9s a genetikai sokf%E9les%E9g .pdf
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/biomon/elohelyterkepezes_v%E9gleges_2008.pdf
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/biomon/elohelyterkepezes_v%E9gleges_2008.pdf
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/biomon/elohelyterkepezes_v%E9gleges_2008.pdf
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/biomon/elohelyterkepezes_v%E9gleges_2008.pdf
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/biomon/elohelyterkepezes_v%E9gleges_2008.pdf
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=sub_471


Jelentős kihívások a természeti állapot 

megőrzésében a XXI.század elején 

Magyarországon 

 

– EU csatlakozás 
• Jelentős változások a legjelentősebb hazai 

élőhelyen, a mezőgazdasági területeken 

 
• Jelentős, nagy területekre kiterjedő infrastruktúrális 

beruházások (autópályák, utak, település 
fejlesztések,…stb) 

 

– Globális klímaváltozás és következményei 



Az MME Mindennapi Madaraink 

Monitoringja (MMM), 1999- 

• Gyakori madarak random mintavételezésen alapuló 
monitorozása Magyarországon, a PECBMS részeként 

 
EBCC Európai Pilot programjaként indult 1998-ban, immáron több 

mint 1000 magyar önkéntes felmérő közreműködésével zajlik 

 
- Szép, T. and Gibbons, D. 2000. Monitoring of common breeding birds in 

Hungary using a randomised sampling design. The Ring 22: 45-55. 

- Szép, T. és Nagy, K. 2002. Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM) 
1999-2000. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest 

 

– Az első országos, általános, madarakon alapuló biodiverzitás 
monitoring program Közép-, Kelet-Európában: 

• Megfelelő mintavételezési módszerrel 

• Standard felmérési módszerrel 

• Gyakori fajokat vizsgáló 

• Reprezentatív adatok az ország főbb élőhelyeiről és régióiról 



Mintavételi terület kiválasztása 
 

• A véletlen alapon 

kiválasztott 2,5*2,5 km 

UTM négyzetben, előre 

megadott (latin négyzet) 

15 db 100 m sugarú 

felmérő ponton történő 

számlálás 

 

• Térképek a pontos 

helyszín megadásához 

• A kiválasztott kvadrátok és 

pontok adatai GIS-ben 

nyílvántartva és kezelve  

 



Standard felmérési módszer 
Pont transzekt: 

 

- 5 perces számlálás mind a 15 

ponton két alkalommal 

a fészkelési időszakban 

 
• Első felmérés április 15. és május 10. 

között 

• Második felmérés május 11. és június 

10. között  

• Az első és második felmérés között 

minimum 14 nap 

 

• A felmérés reggel 5 és 10 óra között 

• A szélerősség a Beaufort skála szerinti 

0 és 2 fokozat között 

• Esőmentes napokon 

• Ugyanazon személy végzi a két 

felmérést egy éven belül 

 

 



On-line adatbázis 
http://mmm.mme.hu  

• Adatok bevitele, ellenőrzése 

• Eredmények, térképek lekérdezése 

http://mmm.mme.hu/


 

• Több, mint 1000 regisztrált felmérő 

• Közép-, Kelet-Európa első és legnagyobb adekvát adatbázisa  

• Egyedülálló adatbázis, 14 millió rekord (UTM, pont, faj, dátum, pd)  

• Évente átlagosan ~ 200-300 db felmért négyzet (Az ország területének 
~2%-án rendszeres felmérés!) 



Az élőhelyek eloszlása az MMM-ben - 

A felmért területek az országos arányokat 

tükrözik (Corine Landcover alapján) 
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Mérsékelten csökkenő trend (-1.6% +-0.7%, P<0.01) 



Mezei pacsirta, relatív denzitás Magyarországon 



Állománysűrűség európai léptékben (2000-2005) 
 

mezei pacsirta állománysűrűsége Európában, 
PECBMS 

(prepared by Henk Sierdsema, EBCC/SOVON 2005). 

HU 



Élőhely és trend, fajok besorolása EBCC 

alapján 

Agrár (FBI) (21 faj): 
Fehér gólya 

Vörös vércse 

Fogoly 

Bíbic 

Vadgerle 

Búbos pacsirta 

Mezei pacsirta 

Füsti fecske 

Sárga billegető 

Rozsdás csuk 

Cigánycsuk 

Karvalyposzáta 

Mezei poszáta 

Tövisszúró gébics 

Kis őrgébics 

Vetési varjú 

Seregély 

Mezei veréb 

Kenderike 

Citromsármány 

Sordély 

Erdei (22 faj): 
Karvaly 

Kék galamb 

Zöld küllő 

Fekete harkály 

Közép fakopáncs 

Kis fakopáncs 

Erdei pityer 

Ökörszem 

Énekes rigó 

Léprigó 

Barátposzáta 

Sisegő füzike 

Csilpcsalpfüzike 

Fitiszfüzike 

Szürke légykapó 

Örvös légykapó 

Barátcinege 

Fenyvescinege 

Csuszka 

Rövidkarmú fakusz 

Szajkó 

Meggyvágó 

 

 Egyéb/vegyes (46 
faj): 
Szürke gém 

Tőkés réce 

Barna rétihéja 

Egerészölyv 

Fácán 

Szárcsa 

Piroslábú cankó 

Örvös galamb 

Balkáni gerle 

Kakukk 

Gyurgyalag 

Búbosbanka 

Nyaktekercs 

Nagy fakopáncs 

Balkáni fakopáncs 

Erdei pacsirta 

Molnárfecske 

Parlagi pityer 

Barázdabillegető 

Vörösbegy 

Fülemüle 

Házi rozsdafarkú 

 

Hantmadár 

Fekete rigó 

Réti tücsökmadár 

Berki tücsökmadár 

Foltos nádiposzáta 

Énekes nádiposzáta 

Cserregő nádiposzáta 

Nádirigó 

Kerti geze 

Kis poszáta 

Kerti poszáta 

Őszapó 

Kék cinege 

Széncinege 

Sárgarigó 

Szarka 

Dolmányos varjú 

Holló 

Házi veréb 

Erdei pinty 

Csicsörke 

Zöldike 

Tengelic 

Nádi sármány 

 



Élőhely használat és trend típus 

Magyarországon 1999-2014  

(TRIM kategóriák: csökkenő, stabil, növekvő) 
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Agár élőhelyhez kötődő madárfajok trend típusai 

(TRIM klasszifikáció) Magyarországon 1999-2014 

Agrár (FBIH-FH)  (16 faj)    
Fogoly 
Fürj 
Bíbic 
Búbos pacsirta 
Mezei pacsirta 
Réti tücsökmadár 
Mezei poszáta 
Tövisszúró gébics 
Kis őrgébics 
Sordély 
Vörös vércse 
Sárga billegető 
Karvalyposzáta 
Seregély 
 
Gyurgyalag 
Parlagi pityer 

Populáció trend 
(TRIM): 
Csökkenő (P<0.05) 
Stabil 
Növekvő (P<0.05) 
 
Bizonytalan 



Agrár élőhelyek biodiverzitás indikátor (FBI) értéke 

Magyarországon az MMM 1999-2014 adatai alapján  

•Az FBI érték szignifikáns csökkenést mutat (éves csökkenés átlagos mértéke -2.3%, SE=0.5%, 

P<0.001) 

•2014-ben az FBI a 2000. évi 83.3%-ára csökkent (SE=8.3%) 

•A csökkenés jelentősen 2005 után erősödött fel 



Agrár élőhelyek biodiverzitás indikátor (FBI) értéke 

Nyugat-Európában és Magyarországon, 1980-2014 

•Az FBI érték 2005-2012 közötti csökkenésének sebessége hasonló a Nyugat-Európában 1980-

1987 között lezajlottakhoz! 

-30% 

-30% 



Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) célprogramok szerepe 

a CAP negatív hatásainak mérséklésében  

Szántóföldi célprogramok  

AA) Integrált szántóföldi célprogram  

AB) Tanyás gazdálkodás célprogram  

AC) Ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogram  

AD1) Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram  

AD2) Szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi előírásokkal célprogram  

AD3) Szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram  

AD4) Szántóföldi növénytermesztés kék vércse élőhelyfejlesztési előírásokkal célprogram  

AE1) Vízerózió elleni célprogram  

AE2) Szélerózió elleni célprogram  

 

Gyepgazdálkodási célprogramok 

BA) Extenzív gyepgazdálkodási célprogram  

BB) Ökológiai gyepgazdálkodási célprogram  

BC1) Gyepgazdálkodás túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram  

BC2) Gyepgazdálkodás élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram  

BD1) Környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram  

BD2) Természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram  

 

Gyümölcs és szőlő termesztési célprogramok 

CA) Integrált gyümölcs és szőlőtermesztés célprogram  

CB) Ökológiai gyümölcs és szőlőtermesztés célprogram  

CC) Hagyományos gyümölcstermesztés célprogram  

 

DA) Nádgazdálkodás célprogram  



Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) célprogramok együttes 

szerepe a CAP negatív hatásainak mérséklésében  

•Csökkenést azon agrár UTM-ekben, ahol AKG nem/minimális mértékben vagy csak átlagos mértékben kiterjedően 

folyt (az UTM területének kevesebb, mint 28.219%-án volt valamilyen AKG célprogram). A 2014 évi állomány a 2000 

évi 60.2% (SE=10.5%), illetve 59.5% (SE=43.1%) volt, az éves FBI értékek szignifikánsan csökken (P<0.001). 

 

•AKG célprogramok által magasabb mértékben érintett UTM-ekben (az UTM területének több, mint 28.219%-án volt 

valamilyen AKG) az állomány nagysága nem tért el a 2000. évitől (134.5%, SE=48.1%). E területeken az éves FBI érték 

nem mutatott szignifikáns csökkenést (P=0.464). 

 



Biodiverzitás helyzete az agrárélőhelyeken Magyarországon 

 
 

• Vannak-e a nyugat-európai állapotértékeléssel kompatibilis információk 

hazánkban?  

• Igen, az MMM rendszeres, részletes és összehasonlítható adatokkal 

szolgál 

 

• Hazánk 2004-es EU csatlakozása óta jelentkeznek-e az EU Közös 

Agrárpolitikájának (CAP) negatív hatásai? 

• Igen, a Nyugat-Európában az 1980-ban tapasztalt folyamatokhoz 

hasonló mértékben és intenzitással! 

• Jelentős csökkenés az ország területének közel 2/3-án! 

 

• Az Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) segítenek-e  a hatások 

mérséklésében/kivédésében? 

• Igen, de csak a jelenleginél lényegesen nagyobb területekre kiterjedően 

• A szántó élőhelyekkel kapcsolatos AKG célprogramok hatékonyságának 

növelése különösen szükséges 

 

 



Vonulási stratégia és fészkelő állomány trend 

Állandó (21 faj): 
Egerészölyv 

Fogoly 

Fácán 

Parlagi galamb 

Balkáni gerle 

Zöld küllő 

Fekete harkály 

Nagy fakopáncs 

Balkáni fakopáncs 

Búbos pacsirta 

Őszapó 

Barátcinege 

Fenyvescinege 

Csuszka 

Szajkó 

Szarka 

Dolmányos varjú 

Holló 

Házi veréb 

Mezei veréb 

Sordély 

Részlegesen, 
rövidtávon 
vonuló (31 
faj): 
Nagy kócsag 

Tőkés réce 

Vörös vércse 

Fürj 

Bíbic 

Piroslábú cankó 

Kék galamb 

Örvös galamb 

Vadgerle 

Erdei pacsirta 

Mezei pacsirta 

Barázdabillegető 

Ökörszem 

Vörösbegy 

Házi rozsdafarkú 

Cigánycsuk 

Fekete rigó 

 

 

 

 

 

Énekes rigó 

Barátposzáta 

Csilpcsalpfüzike 

Kék cinege 

Széncinege 

Seregély 

Erdei pinty 

Csicsörke 

Zöldike 

Tengelic 

Kenderike 

Meggyvágó 

Citromsármány 

Nádi sármány 

 

 

Hosszútávon 
vonuló (27 faj): 
Kakukk 

Nyaktekercs 

Füsti fecske 

Molnárfecske 

Erdei pityer 

Sárga billegető 

Fülemüle 

Rozsdás csuk 

Hantmadár 

Réti tücsökmadár 

Berki tücsökmadár 

Nádi tücsökmadár 

Foltos nádiposzáta 

Énekes nádiposzáta 

Cserregő nádiposzáta 

Nádirigó 

Karvalyposzáta 

Kis poszáta 

Mezei poszáta 

Kerti poszáta 

 

 

 

Sisegő füzike 

Fitiszfüzike 

Szürke légykapó 

Örvös légykapó 

Sárgarigó 

Tövisszúró gébics 

Kis őrgébics 

 



Vonulási stratégia és fészkelő állomány 

trendek 1999-2014 
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Vonulási stratégia és állomány trend 

 

Globális klímaváltozásnak döntő szerepe van a hosszútávon vonuló 
fajok csökkenésében (Gwinner (1996) IBIS; Møller et al. (2008) Proc. 

Natl Acad. Sci.; Both et al. (2010) Proc. R. Soc. B) 

 



Telelő fajok állomány trendek 

 (TRIM kategóriák: csökkenő, stabil, növekvő) 
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Megállapítások 

• Magyarországon jelenleg a hosszútávon vonuló és 

agrár élőhelyeket használó madárfajok mutatnak 

markáns csökkenést! 

 

• A hosszútávon vonuló madárfajoknál mind a 

klímaváltozás, mind az agrárélőhelyek kedvezőtlen 

változása jelentős szerepet játszik 

 

• A vizsgálandó célok szempontjából megfelelően 

kifejlesztett, nagyszámú önkéntes bevonásával 

kivitelezett biodiverzitás monitorozás képes akár 

országos szinten rendszeres információkkal szolgálni 

a biológiai sokféleség állapotáról. 

 



- Trimates  

(Jane Goodall, Dian Fossey, 

Birute Galdikas) 

 

A főemlősök intenzív kutatása 

nemcsak a védelemhez 

szükséges adatok és 

információk, hanem a 

közvélemény tájékoztatását, 

figyelmének és támogatásának 

„megnyerését” is 

szolgálta/szolgálja 

 



Jane Goodall 

 



Gombe Nemzeti Park 

 



Dian Fossey 

 



Vulkánoes Nemzeti Park 

 



Birute Galdikas 

 



 



. 
Populációk metapopulációs struktúrája 

 

 

 

 

 

 

 
Nélkülözhetetlen a populáció térbeli és mennyiségi 

változásának megértéséhez 



. 
Populáció-életképességi analízis 

PVA (Population Viability Analysis) 

 

Adott populáció milyen valószínűséggel 

képes fennmaradni az adott 

élőhelyen 

 

Elefánt példa (Tsavo) 



. 
Populáció-

életképességi 

analízis 

PVA (Population 

Viability Analysis) 

 

 

Probléma – adatok 

minőségétől való 

jelentős függés 

 

PVA típusok, analitikus, 

determinisztikus, 

sztochasztikus, 

metapopulációs 



In situ fajvédelmi programok 

A túzok (Otis tarda) világszerte veszélyeztetett 

faj, több nemzetközi egyezmény védelme alatt 

áll, Magyarországon pedig a legmagasabb 

védelmi kategória óvja: fokozottan védett, 

természetvédelmi értéke 1 000 000 Ft.  



 

 



Elterjedési 

területe 



Fészkelő terület: nyílt területek, füves puszták 

és az extenzív mezőgazdasági környezet 

egyaránt ideális 

Tápláléka: tavasztól-őszig magvak, levelek, 

hajtások, bogarak, egyenesszárnyúak, 

hernyók, esetenként kisemlősök, gyíkok, 

madárfiókák, télen kifejezetten növények. 

 

A Kárpát-medencében élő túzokpopuláció 

általában nem vonul. 



Dürgés: március 

végétől május végéig. 

Háremtartás 

Fészkelés: április 

végétől június 

közepéig 

Fészekaljban 2 tojás 

Költési idő 20-28 nap 

Ivarérettség: kakasok 

4-6 év, tyúkok 4 év 
http://www.arkive.org/great-

bustard/otis-tarda/video-09a.html 

http://www.arkive.org/great-bustard/otis-tarda/video-09a.html
http://www.arkive.org/great-bustard/otis-tarda/video-09a.html
http://www.arkive.org/great-bustard/otis-tarda/video-09a.html
http://www.arkive.org/great-bustard/otis-tarda/video-09a.html
http://www.arkive.org/great-bustard/otis-tarda/video-09a.html
http://www.arkive.org/great-bustard/otis-tarda/video-09a.html
http://www.arkive.org/great-bustard/otis-tarda/video-09a.html




Magyarországi állomány 

helyzete 
• 1900 körül 8000 egyed 

• 1969-ben 2765 egyed 

• 1970-es években 3000-3600 egyed 

• 1981-ben 3000 alatt 

• 1986-ben 2000 alatt 

• 1989-ben 1392 egyed 

 

 



    A hazai állománya az elmúlt évtizedekben 

jelentősen megfogyatkozott, a korábbi 3000-

ről 1200 példányra csökkent.  

 
A csökkenésért 

legfőképpen az intenzív, 

nyereségorientált 

mezőgazdasági termelés 

tehető felelőssé, bár az 

állomány 

összeomlásában 

kétségkívül nagy szerepe 

van a vonulási 

veszteségeknek is. 



A túzok ökológiai igényeit nem szem előtt tartó 

gazdálkodási módszerek, a téli táplálékhiány, 

és az élőhelyek feldarabolódása, az állomány 

további csökkenéséhez vezethetnek.  



Feladatok 

Jogi szabályozás: 

• 30 példánynál nagyobb populációk élőhelye 
túzokkímélő földhasználat támogatást kapjon 

• Környezetileg Érzékeny Területek hálózat 
kialakítása: ugaroltatás, gyepesítés, illetve a 
túzok számára kedvező növényszerkezet és 
agrotechnológia alkalmazásának támogatása 

• A túzokos területeket károsan érintő 
beruházásokat nem szabad állami 
támogatásban részesíteni. 

• Védettségi státusz fenntartása 



Feladatok 

Gyakorlati védelem: 

• Gazdálkodók tájékoztatása 

• Veszélyeztetett fészkek védelme: előzetes 
felderítés és védőzóna kialakítása, őrzés 

• Mezőgazdasági területeken a fészkek 
zavartalanságának biztosítása, 
esetlegesen tojások mentése 

• Élőhelyek természetvédelmi tulajdonba 
vétele, túzokkíméleti területek kialakítása 

 



Feladatok 

Gyakorlati védelem: 

• Repcevetések biztosítása 

• Varjúfélék, rókák, kóbor kutyák 

állományszabályozása 

• Dévaványai túzokrezervátum 

• Mesterségesen felnevelt madarak 

visszavadítása 



Feladatok 

Kutatás és monitoring: 

• Tavaszi szinkronszámlálás 

• Szaporodás sikerének vizsgálata 

• Gyakorlati védelmi eljárások 

eredményességének vizsgálata 

Tudatformálás és propaganda: 

Nagyközönség tájékoztatása 





LIFE Túzokvédelmi Program 

• Megvalósított tevékenységek: 

• Földterületek vásárlása 

• Élőhely fejlesztés: visszagyepesítés, 

lucernatelepítés, repcetelepítés, ugaroltatás 

• Télen hó eltávolítás a földekről 

• Légvezetékek kiváltása földkábelre 

• Fészekmentések számának növekedése 

• Madármegfigyelő tornyok, sorompók 

létesítése 

• Kommunikációs anyagok 







A nemzeti parkok és a Magyar Madártani és 

Természetvédelmi Egyesület évtizedek óta 

küzdenek a túzokpopuláció fenntartásáért, 

illetve gyarapításáért.  

 

 

Az MME ez irányú tevékenységéről a 

www.mme.hu oldalon találunk bővebb 

információkat.  

http://www.mme.hu/


Túzokvédelmi területek 

•Felső-Kiskunsági szikes puszták 

•Solti-sík 

•Hevesi-sík 

•Borsodi Mezőség 

•Hortobágy 

•Bihari-sík 

•Dévaványai-sík 

•Kis-Sárrét 

•Mosoni-sík 
 

 

 

 



PARLAGI SAS 

  

• A parlagi sas 

egyike kiemelkedő 

természeti 

értékeinknek. 

 

http://www.imperiale

agle.hu/  

http://www.imperialeagle.hu/
http://www.imperialeagle.hu/


Halálozási okok a megkerült parlagi 

sas tetemek alapján ( 2001-2009) 

Forrás: http://parlagisas.hu/ 



Állományt veszélyeztető 

tényezők 

• Erdő- és 

mezőgazdálkodás 

• Lelövés 

• Illegális 

kereskedelem 

 

• Turizmus 

• Tojásgyűjtés 

• Mérgezés 



Fotó: http://parlagisas.hu/ 



Mérgezések 





Áramütés 

•  A középfeszültségű szabadvezetékek veszélyt 

jelentenek a madarakra. A vezetékek oszlopaira felülni 

próbáló madarak két vezetéket vagy egy vezetéket és 

egy földelt oszlopelemet egyidejűleg megérintve 

áramütést szenvednek. Minél nagyobb egy madár, annál 

inkább ki van téve ennek a veszélynek, de a kisebb testű 

ragadozók( pl. a vércsék) is nagy számban pusztulnak el 

áramütés következtében. Az áramütés az esetek 

többségében azonnali halált okoz. 



Védelmi célkitűzések 

• Jelenlegi populáció megőrzése 

• Védőzónák kijelölése 

• Erdőtelepítés megakadályozása 

• Fészkek megerősítése 

• Műfészkek kihelyezése 

• Téli etetés 



KERECSENSÓLYOM  

 
• A kerecsensólyom 

az egyetlen olyan 

ragadozó 

madarunk, amely 

fontos szerepet 

játszik a 

magyarság 

hitvilágában 

http://sakerlife.mme.

hu/   

http://sakerlife.mme.hu/
http://sakerlife.mme.hu/


Veszélyeztető tényezők 

• Áramütés 

• Mezőgazdálkodás 

• Erdőgazdálkodás 

• Illegális 

kereskedelem 

• Mérgezés 

• Lelövés 



Áramütés 



A magyar villamos energia-rendszer elosztó társaságai és ellátó 

területeik. 



Az elsõ országos vezetékfelmérés helyszínei településenként és a talált 

madártetemek 

mennyiségének megoszlása. 



Védelmi célkitűzések 

• Jelenlegi állomány megőrzése 

• Élőhelyi, szaporodási feltételek biztosítása 

• Áramütés veszélyét minimálisra kell 

csökkenteni 

• Veszélyeztetett fészkek őrzése 

• Műfészkek kihelyezése, meglévők újítása 

• Síkvidéki fasorok pótlása, fenntartása 



Módszerek 

•  A projekt a fészkelőhelyek biztosítására helyezi a 
hangsúlyt, fészkelőhelyek védelmével és 
megteremtésével, fészkelőládák kihelyezésével az 
alkalmas élőhelyeken a kerecsenek megtelepedését 
elősegítendő. 

•  A program erőfeszítéseket tesz a faj táplálék és élőhely-
preferenciájának jobb megismerésére, bevezeti az ürge 
(Spermophilus citellus) – barát élőhely-kezelési 
módszereket a Natura 2000-es területek kapcsán és 
javaslatot tesz az agrár-környezetvédelmi támogatások 
rendszerének módosítására a kedvezőbb élőhely-
kezelési gyakorlat támogatásának érdekében. 
Ürgetelepítésre is sor kerül, néhány lehetséges 
kerecsensólyom-élőhelyen.  



KÉK VÉRCSE  

 
• A kék vércse 

térségünk egyetlen 

telepesen fészkelő 

ragadozó madara. 

 

http://kekvercse.mme.hu/  

http://kekvercse.mme.hu/


Veszélyeztető tényezők 

• Varjútelepek 

megszűnése 

• Táplálkozó- és 

fészkelő területek 

elvesztése 

• Áramütés 

• Ragadozók kártétele 

• Lelövés 

• Mérgezés 



A két védett madár közötti 

kapcsolat 
• A kék vércse nem épít fészket, ezért 

elsősorban  a vetési varjú fészkeit foglalja 

el.  

• Ezért a kék vércse állománya csak a 

vetési varjak költőtelepeinek 

megőrzésével biztosítható. 



Védelmi célkitűzések 

• További fogyatkozás megakadályozása 

• Megtelepedési lehetőség biztosítása 

• Őrzés 

• Hagyományos táj arculatának biztosítása 



. 
Új populációk létrehozása 
 

Először a pusztulás okainak megszüntetését kell megoldani! 

 

- visszatelepítési 

- gyarapítási  

- bevezetési programok 

 

- szabadon bocsátott állatok viselkedése 

 

Oroszlán majmocskák programja 



. 
Új populációk létrehozási programjainak tanulságai 198 program 

eredményének elemzése alapján 

 

- Nagyvadak sikeresebbek, mint a veszélyeztetett érzékeny fajoknál 

- Jó minőségű helyeken sikeresebb 

- A hagyományos élőhely szívében nagyobb siker, mint a periférián 

- Vadon befogottaknál sikeresebb, mint a fogságban tartottaknál 

- Növényevők sikeresebbek 

- 100 egyed szabadon engedése az optimális 

 

- végveszélyben lévő kétéltűek és hüllőknél kis siker 

Esettanulmányok 

- Lármás daru 

- Parlagi vipera 

- Európai hód 

- Kékcsőrű réce 

 
- Növények visszatelepítése, rendkívül nehéz 

http://www.arkive.org/california-condor/gymnogyps-californianus/video-
00.html  

 

 

http://www.arkive.org/california-condor/gymnogyps-californianus/video-00.html
http://www.arkive.org/california-condor/gymnogyps-californianus/video-00.html
http://www.arkive.org/california-condor/gymnogyps-californianus/video-00.html
http://www.arkive.org/california-condor/gymnogyps-californianus/video-00.html
http://www.arkive.org/california-condor/gymnogyps-californianus/video-00.html
http://www.arkive.org/california-condor/gymnogyps-californianus/video-00.html
http://www.arkive.org/california-condor/gymnogyps-californianus/video-00.html


 

  

A rákosi vipera megmentését 

célzó természetvédelmi kezelés  

 



Rákosi vipera (Vipera ursinii 

rakosiensis) 

• sztyeppmaradványok lakója 

• a rákosi vipera mérge felnőtt emberre 

gyakorlatilag veszélytelen 

• egyenesszárnyúakkal (sáskákkal, 

szöcskékkel, tücskökkel) ,gyíkokkal, 

madárfiókákkal és rágcsálóivadékokkal 

táplálkoznak 



Elterjedése 

 

• Hanságban 

• Kiskunságban 



Védelmi helyzete 

 

• 1974 óta védett 

• 1988 óta fokozottan védett 

• 1992-től pedig természetvédelmi 

szempontból a legkiemeltebb kategóriába 

tartozik 

• természetvédelmi értéke 1.000 000 Ft. 



Rákosi vipera LIFE-program fő részei 

 

- földvásárlás a faj előfordulási területein; 

- élőhelyek területének növelése gyeprekonstrukcióval; 

- Rákosivipera-védelmi és Bemutató Központ kialakítása 

és működtetése; 

- tenyészprogramban nevelet egyedek kibocsátása 

élőhelyekre; 

- állománymonitoring és kapcsolódó kutatások; 

- lakosság informálása, szemléletformálása a faj 

helyzetéről, illetve a védelem fontosságáról; 

- fajjal és programmal kapcsolatos felmérés a lakosság 

körében. 

http://www.rakosivipera.hu/  

http://www.rakosivipera.hu/


 

Rákosivipera-védelmi Központ 

 
• Kiskunsági Nemzeti Park területén 2004-

óta működik 

• kígyók tenyésztése 10 egyeddel indult 

• mára mintegy 700 vipera él a Központban 

 



Monitoring és kapcsolódó 

kutatások 

• viperák és egyéb hüllőfajok vizsgálata 

• botanikai vizsgálatok 

• a viperák fő táplálékbázisát jelentő 

egyenesszárnyúak  

    felmérése 

• potenciális búvóhelyek  

    kialakítása 



Élőhely rekonstrukció 

 

 A vipera élőhelyek helyreállítását két akció 

célozza a LIFE+ programban: 

• A Kiskunság-ban tervezett 

szántóföldvásárlást követően a területen 

történő gyepvetéssel 

• A Hanságban fennmaradt két vipera 

élőhely összekötése céljából szeretnék a 

környező gyepeket helyreállítani 

 



A hód vissza telepítése 



A hód tevékenységei 

• Növeli az erdei vizes területek, nyílt 
vízfelszínek kiterjedését 

•  Új, lassú folyású szakaszokat alakít ki a 
vízfolyásokon         ezzel más fajok számára 
is megfelelő élőhelyet hoz létre  

• Növelheti a vízfolyások halközösségének 
diverzitását  

• Szelektív táplálkozásával a vízparti 
társulások összetételét, szukcesszióját is 
módosítja  



A hódállomány megfogyatkozása 

 • Előfordulás:Európa, Ázsia és Észak-Amerika 
mérsékelt- és hideg égövi erdeiben 

• XIX. század végére egyedszámuk mindenütt 
megfogyatkozott 

• Fogyatkozásuk oka : 
–  a vizes élőhelyek visszaszorulása 

– a túlzott vadászat 

• A XIX. század végére a hód Eurázsiában közel 
került a kipusztuláshoz 

• Csak földrajzilag elkülönült alfajok formájában 
maradt fenn Franciaországtól Mongóliáig 

 

 

 



Hódokat fenyegető veszélyek 

• Mesterséges veszélyforrás: 

– Halászat (halászháló, varsa használata) 

– Illegális vadászat 

– Kóbor kutyák támadása 

– Nehézfém szennyezés 



Hód visszatelepítés 

• A fajon belüli genetikai diverzitás megőrzése 

a nyolc alfaj önfenntartó populációinak 

megmaradásával lehetséges. 

• A hódot egyes országokban már a XIX. 

században védetté nyilvánították. 

• Az első visszatelepítés  1922-ben 

Svédországban. 

• Példáját az évszázad végéig több mint 20 

európai ország követte. 



Hód visszatelepítés 

• A visszatelepítési programoknak négy fő 

fázisuk van : 

1. megvalósíthatósági tanulmány készítése 

2. előkészítési szakasz 

3. kiengedés 

4. monitorozás  



A hód magyarországi 

előfordulásának története 

• Magyarországon kipusztult az 1850-es 

években 

• Újbóli megjelenést lehetővé tette: 

– Vadászat tilalma 

– Visszatelepítés 

• Az eurázsiai hód 1988 novembere óta 

természetvédelmi oltalom alatt áll  

• természetvédelmi értéke 50.000 Ft 

 



A hód-visszatelepítések 

Magyarországon 

• Előzménye: 

– Bajorországban 1966-ban 

– Ausztriában pedig 1976-ban megkezdődtek a 

hód visszatelepítések 

– A telepítések előtt mindig gondos élőhely-

felmérés készül 

 



Élőhely-alkalmassági vizsgálatok  

Ebben a fázisban a következő kérdések 

megválaszolására van szükség:  

• Hány területen történjen visszatelepítés? 

• Melyek legyenek ezen területek?  

• Az alternatív helyszínek közül melyek az 

optimálisak?  

• Mekkora populáció létrehozása a cél? 

•  Mekkora a területek eltartó képessége?  



A hód-visszatelepítések helyszínei 

• 1996 - 1998 Gemenc: 

– 33 hód 

– Ausztriából, Bajorországból és Lengyelországból 
származtak 

• 2000-2002  Hanságban 

– 14 példány 

– Bajorországból 

• 2001 Felső-Tisza vidékén: 

–  Szatmári Tájvédelmi körzet: 10 egyed 

–  Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet: 15 egyed 

– Tiszaladány és Tiszadob közötti holtágain: 20 egyed 

 

 





A magyar hódtelepítés sikerei és 

tanulságai 

• félezres hódállomány él: 

– telepítés 

– természetes bevándorlás 

• állomány legnagyobb része a szigetközi 

dunai ágrendszerben fordul elő     

–  bevándorlás Ausztriából 

– optimális adottságok miatt 

• Tiszalúc:nagyarányú elvándorlás 

 

 



A magyar hódtelepítés sikerei és 

tanulságai 

• Gemenc: 

– Telepítés:1996-1998 

– Hat év múlva az egyedszám 80%-ára esett 

vissza, s ennek is 30%-a a mentett oldalon 

talált optimális feltételeket a fennmaradáshoz 

– Árhullámok, vagy az aszály a telepítési 

helyszín elhagyására kényszerítette az 

állatokat 

– Nagy volt a pusztulás is 



A magyar hódtelepítés sikerei és 

tanulságai 
• Hanság: 

–  Lassú növekedés figyelhető meg 

– Táplálék 

– Stabil vízszint 

• következtetés : 
– hogy az ártéren történ telepítés csak a legritkább esetben 

jár eredménnyel 

– ezért a jövőben csak az árvízmentesített területeken lenne 
célravezető a hódok telepítése. 

•  szükséges: 
– telepítési helyszínek                           

                                                                     monitorozása 

– a környező vizes élőhelyek 

 



. 
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A kékcsőrű réce  

 

•Mind a szaporítás, mind a 

visszatelepítés kapcsán több 

problematikus pont volt, amelyek 

összeadódva a program 

sikertelenségét okozták. 

•A szaporítás során a tojások jelentős 

része terméketlen volt, továbbá 

viselkedési problémák és patkányok 

kártétele miatt romlott a kelési 

eredmény.  

•A szabadon engedés helyszíne nem 

volt alkalmas élőhely a kékcsőrű réce 

számára. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Wei%C3%9Fkopfruderente_Oxyura_leucocephala_0505059_Wikiausschnit.jpg&filetimestamp=20050530194854


Ex situ védelem 

A leghatékonyabb védelmi módszer 
az in situ védelem 

 

Alacsony populáció méret esetén 
szükséges az ex situ 

 

Első példák: Dávid szarvas, 
Przewalski ló 

 

 

Ex situ védelem helyszínei: 

 

- állatkertek, vadasparkok, 
akváriumok 

- botanikus kertek, arborétumok, 
magbankok 

 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:ElaphurusDavidianus.jpg&filetimestamp=20050908140146
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Warsaw_ZOO_-_Equus_Przewalskii.jpg&filetimestamp=20070217155802


Ex situ védelem 

Ex situ pozitívumok: 

- Pontosabb információk 

- jobb bemutathatóság – PR (kb. 600 millió látogató évente) 

 

negatívum: 

- rendkívül költséges – 50* drágább az elefánt, fekete orrszarvú, 
mint a terepen 

 

Korlátjai: 

-Populáció méret 

- Alkalmazkodás 

- Tanulási készségek 

- Genetikai változatosság 

- Folytonosság – pénzhiány 

- Koncentráció – katasztrófa rizikó 

 

Állatkertek – karizmatikus fajok – figyelem felhívás 

 

 







Panda  

. 

 

 











. Az 1 millió fajból 3000 van ex situ körülmények között 

 

A fajok nagyrésze vadon élőkből, USA 100 önfenntartó populáció 

 

Tenyésztési programokban fajonként 100-150 egyeddel 2000 emlős 
fajt lehetne megőrizni 

 

IUCN speciális csoportja – tanácsadás 

 

Pótanyás nevelés, mesterséges keltetés, mesterséges 
megtermékenyítés, embrió átültetés 
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Sikeres tenyésztési programok 

 

 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Uncia_uncia_2.jpg&filetimestamp=20050709211647


Beltenyészetség problémája 

. 

 

 



. 
 

ISIS Nemz. Fajnyilvántartó Rendszer – beltenyésztés ellen 48 ország 
405 egység, 4200 faj 180 000 egyed 

 

Fajmegőrzési programok az állatkertekben pl. 
http://www.sostozoo.hu/index.php?p=specconserve  

 

Gerinctelen fajok megőrzésének fontossága is egyre jobban előtérbe 
kerül 

 

Háziállat fajok megőrzése (pl. szürkemarha, bivaly, mangalica) 

http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=menu_595  

 

 

 

 

 

 

http://www.sostozoo.hu/index.php?p=specconserve
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=menu_595


. 
Akváriumok 

 

Tengeri 

Édesvízi fajok  

 

Bemutatása 

Megismerése 

megőrzése 

 

 

 



Botanikus kertek, arborétumok, magbankok  
1600 helyen, 80 000 faj 4 millió pd. 

Specializálódnak 

Hazai legnagyobb Vácrátót, világon 
UK Kew Garden 

http://www.kew.org/index.htm  

Ismeretek szerzése, szakértők, 
közvélemény 

Mérsékelt öv túlreprezentált 

 

Magbankok 

Főként a mezőgazdasági 
növényekre- 15% a világ fajainak 
nem tárolható a magja 

 

 

Termesztett fajok diverzitás hot 
spotjai 

 

Korrekt üzlet szükségessége az 
országok között 

 

http://www.kew.org/index.htm


Botanikus kertek, arborétumok, magbankok  

Termesztett fajok diverzitás hot 

spotjai 

 

Korrekt üzlet szükségessége az 

országok között 



Botanikus kertek, arborétumok, magbankok  

Seed Savers Exchange 

 

SSE fajta megőrzés 

 



Botanikus kertek, arborétumok, magbankok  
Magmintavétel irányelvei: 

1. kihalás, unikumok, 

visszatelepíthetőek, ex situ-

ban tenyészthetőek, 

potenciális gazd. Érték 

2. fajonként 5 pop.ból, 

reprezentatív legyen 

3. pop.-ént 10-50 egyed 

4. db függ a mag tulelestol 

5. kis szap. ajoknal kevesebb 

magot 

 

Fák 

 

Megfelelő szaporító anyag, Mo.-

on 6 tájegység 



Természetvédelem a 

gyakorlatban 

IUCN rendszere 

 

1. vadon területek, 
szigoruan védettek, a- 
kutat, monitor, b- 
rekreacio 

2. NP nincs 
kereskedelmi 
hasznalat 

3. Természeti emlék 

4. Kezelt termved. 
Terulet 

5. tájvédelmi körzet 

6. Védett területek, 
fenntartható termelés 

 



Természetvédelem a gyakorlatban 

Tengerek Oceánok - torkolatoknál 

3 legnagyobb 

- Nagy Korallzátony Tengeri Park 

- Galapágos Tengeri Park 

- Északi Tengeri Rezervátum 

 

Magyarország 

NP 

Tájvédelmi K. 

Természetvédelmi terület 

Természeti emlék 

 

Ex lege védett területek 

Bioszféra rezervátumok – magterület – 
puffer 

Erdőrezervátum 

 

Első debreceni Nagyerdő 1939 

 

2001-ig 9.17% védett, 850 000 ha 

 

NATURA 2000 területekkel, 20%-a védett 



. Hatékonyság 

 

Kitüntetett pontokon: 

 

- magassági grádiensek 

- geol. form. Egymásra helyeződnek 

- Geol. idős helyek 

- Szűk keresztmetszetű erőforrások 

 

Trópusok: a védett területeken a madárfajok 80%-a 
található 

 

Reprezentativitás 

 

Ad hoc terület kijelölés veszélyei: 

- nem reprezentatív 

 



. 
Védett területek létrehozása 
 

Lépések 

- régió élővilágának és élőhelyeinek leírása, adatok 
összegzése 

- prioritások, természetvédelmi célok meghatározása 

- jelenlegi védett területhálózat mennyiben szolgálja 

- célok elérése érdekében új területek kiválasztása 

- védettségi kategóriák meghatározása 

- védett terület tervezése 

- VT létrehozása, kezelések 

- abiotikus és biotikus állapot monitorizása, célállapottól 
való eltérés korai jelzése 

- szükséges intézkedések megtétele 

 

 



. 
Védett területek 

létrehozása 
 

 

 

Prioritások – ad hoc kijelölés 

 

- Fajgazdagság 

- Indikátor csoportok gazdagsága 

- Magasabb rendszertani 
egységek gazdagsága 

- Endemizmus 

- Veszélyeztetettség 

- Biogeográfiai régiók, közösségek 

 

Hot Spotok 

 

 

 



. 
Védett területek 

létrehozása 
 

 

 

Hot Spotok 

 

 

 



. Kedvező és kedvezőtlen 
terület típusok 

 

SLOSS vita néhány nagy 
vagy sok kicsi terület 

 

Tájökológia jelentősége 
a szigetek közötti 
mátrix szempontjából 

 

Kis területek is 
hasznosak lehetnek, 
de pufferzóna 
szükséges 

 



. 
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Tradicionális szemlélet a védett területekkel kapcsolatosan:  

• A természet bármely egysége önmagában megőrizhető 

• Bármely kiválasztott tájrész alkalmas védett terület 

létrehozására 

• A természetes rendszerek az emberi hatások 

kiküszöbölése esetén megőrzik egyensúlyukat 

• A természetes egyensúlyi állapotukból eltérített 

rendszerek visszatérnek egyensúlyi állapotukba 

• A természetvédelem legfőbb feladata a megőrizni kívánt 

értékek védetté nyilvánítása és az emberi hatásoktól 

való mentesítése 



. 
Természetvédelmi 

kezelés 

 

 

Paradigma váltás – 
régi, egyensúlyi, 
zárt rendszerek, 
önfenntartó 
rendszerek 

 

Mettler erdő New 
Jersey, tölgyes, 
avar tüzek 
fontossága 

 



Szukcesszió 

A társulások időbeli egymás után következése 

 

 

 

 

 

 

- biotikus szukcesszió változatlan makroklimatikus viszonyok között 
zajlik 

- természetes szukcesszió emberi beavatkozás nélkül 

- másodlagos szukcesszió vagy emberi beavatkozásra 

A szukcesszió végső stádiuma a klimax társulás, amely az adott terület 
klímaviszonyai mellett a legbonyolultabb, legnagyobb 
szervezettségű társulás (Magyarország területének legnagyobb 
részén ilyenek a lombos erdőtársulások) 

Ha a szukcesszió a klimax felé halad, akkor progresszív, ha a leromlás 
felé halad (pl. gyomosodás), akkor regresszív irányú 



Szukcesszió 

- szekuláris szukcesszió a klimatikus viszonyok hatására alakul és 

soha nem ismétlődik meg 



Elsődleges szukcesszió 



Másodlagos szukcesszió 



Szukcesszió 

A klimax társulás felé haladva nő a K 

stratégisták aránya a társulásban 



Másodlagos szukcesszió 



Másodlagos szukcesszió 



Új paradigma a természetvédelmi kezelésben: 

• A természetes bolygatások (tűz, szél, árvíz, földrengés, 

növényevők gradációja,…) az ökológiai rendszerek 

életének szerves részét képezik 

• Adott közösségek állapotát meghatározó szabályozó 

tényezők részben vagy egészben az adott rendszeren 

kívülről származnak 

• A folyamatokra és kontextusokra és nem a végállapotra 

kell figyelni 

• Azoknak a természeti folyamatoknak a megőrzésére kell 

törekedni, amelyek lehetővé tették a védendő 

életközösségek kialakulását 



. 



Néhány konkrét felismerés a természetvédelmi 

kezelésekkel kapcsolatosan: 

• Tűzesetek kiküszöbölése meggátolhatja a védendő 

közösség uralkodó fafajainak megtelepedését 

• Bizonyos szintű legeltetés hiányában nem őrizhető meg 

az adott társulás 

• Bizonyos védendő fajok adott életszakaszaiban olyan 

forrásokat igényelnek, amelyek a védett területen kívüli 

foltokban találhatóak meg 

• A korai szukcessziós állapothoz kötődő fajok csak olyan 

folyamatok megőrzésével őrizhetőek meg, amelyek 

biztosítják ezen szukcessziós fázisok folyamatos 

jelenlétét 



. 

Természetvédelmi kezelés 
 

A természetes folyamatok megtartása a fontos 

 

Fontos, elérendő célok meghatározása 

 

A területek történetének áttekintése 

 

Kezeléssel ismétléses, random területen  

végzett monitorozott kísérlete 

 

Alkalmazkodó kezelés 

 

Védett területeket fenyegető tényezők  

feltárása és orvoslása 
 



. 
Természetvédelmi kezelés 

 

 

 

Emberi jelenlét 

 

Partnerek – nem ellenségek 

 

 

 



. 
Természetvédelmi kezelés 

 

MAB bioszféra program, mag területek és puffer zónák 

 

A: természeti övezet, B: Kezelt övezet, C: bemutató övezet 

 



A nem védett területek jelentősége 

A védett területek önmagukban nem elegendőek a természeti értékek 

megóvására. 

 



A nem védett területek jelentősége 

Kiemelt területek a katonai területek, tradicionális kúltúrtáj (fás legelők, 

árnytűrő kávé ültetvények) 

 



Tájökológia fontossága 

 A táji léptékben értelmezhető foltmintázatok leírása, valamint ezeknek 

a fajok elterjedésére és az ökoszisztéma folyamataira gyakorolt 

hatásaival foglalkozik. 

 

Mintázat és szemcsézettség 

Mátrix szerepe 

 

 



Ökológiai folyosók 

- összekötöttség 

- konnektivitás, élőlényspecifikus 

- folyosó, ökológiai-természetes, zöld-ember által készített 

 

 



Ecosystem management (EM) 

 

- rendszerszemlélet 

- ökológiai és társadalmi rendszerek 

összetettségének és 

dinamizmusának értelmezése 

- különböző térbeli és időbeli skálák 

figyelembevétele 

- ökológiai alapon elkülönített határok 

- bizonytalanságok kezelése, adaptív 

management 

- együttműködésen alapuló döntések 

 

 



. 
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Restaurációs ökológia, élőhely-helyreállítás 

Kárenyhítési, mitigációs projektek 

része 

 

Típusai: 

- be nem avatkozás 

- helyettesítés, pl. legelő 

létrehozása degradált erdő 

helyén 

- rehabilitáció 

- kicserélés 



Restaurációs ökológia, élőhely-helyreállítás lépései 

- tervezés, célmeghatározás 

- termőhely fizikai és kémiai állapotának aktív átalakítása 

- betelepítés 

- monitorozás 

- adaptív management 

 

Meddőhányók 

Vizes élőhelyek 

 pl. Etyek-Pusztakócs 

 

Préri helyreállítás 

 

 



. 
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Konzervációbiológia – Restaurációs ökológia 

. 

 



A természetmegőrzés esélyei, természetvédelmi 

biológusok szerepe 

 
„Gondolkozhatunk világméretekben, akkor a probléma 

elkeserítőnek és megoldhatatlannak látszik, vagy 

gondolkodhatunk a sajátos lehetőségek fogalmaiban is, 

élhetünk ezekkel a lehetőségekkel, és kezelhetővé 

tehetjük a problémákat” 

 

P. Raven 



A természetmegőrzés esélyei, természetvédelmi 

biológusok szerepe 

Fenntartható fejlődés 

Gazdasági fejlődés – 

Gazdasági növekedés ? 

 

A természeti értékek 

védelme és társadalmi 

igények kielégítése 

között konfliktus van.  



A természetmegőrzés esélyei, természetvédelmi 

biológusok szerepe 

 

Jogi eszközök 

 

Nemzeti törvények 

 

1995 évi környezetvédelmi törvény 

 Környezeti hatásvizsgálat, környezeti állapotfelvétel 

 

1935 erdőtörvény, első természetvédelmi szabályozás 

 

1996 évi természetvédelmi törvény 



. 

Természeti értékek és területek – ökológiai rendszerek, 

biológiai sokféleség általános védelme 

 

Tájvédelem, tájértékek - fejlesztések 

 

Természeti területek 

ex lege 

ökológiai folyosó-hálózat létesítés 

 

védett fajok 

 

 



. 

US Endangered Species Act  1100 őshonos faj, fajvédelmi 

tervek 

 

konfliktusok az új listásra kerülő fajokkal kapcsolatban. 

 

(Lőj,lapátold el, hallgass!) 

 

 



Nemzetközi egyezmények 

Ramsari, 1971 

Világörökség, 1972 

Vándorló, vadon élő állatfajok, Bonn, 1979 

Washington 1973 (CITES) 

Bern, 1979 európai vadon élő növények és állatok 

Rió, 1995 

EU csatlakozás Madárvédelmi, Habitat direktíva, NATURA 2000 

http://www.termeszetvedelem.hu/ 

 
 

http://www.termeszetvedelem.hu/


Gazdaságpolitikai eszközök 

- kompenzációs eszközök (pl. Agrár-környezetvédelmi 

programok) 

- turisztikai lehetőségek 

- Ellentmondásos fejlesztések szerepe a világban 

 

 



Társadalmi környezet 

NGO-k 

http://www.rspb.org/ 

http://www.wwf.org/ 

http://www.mme.hu/ 

 

 

Környezetvédelmi és természetvédelmi NGO-k 

 

Országos, helyi szervezetek 

 

Terület vásárlások, US, UK, Hazánk 

http://www.rspb.org/
http://www.wwf.org/
http://www.mme.hu/


Természetvédelmi biológusok szerepe 

Tájékoztatás, oktatás 

 

Gerard Durrel  

 

 

 

 

 

Jaques Cousteau  

 



Gerald Durrell 

• Gerald Durrell, az 

állatbarát, aki 

életének nagy részét 

a veszélyeztetett fajok 

védelmének 

szentelte. 

 

 

 



Gerald Durrell 

(1925-1995) 

• Kisfiúként állatok 
gyűjtésével kezdte 

• Állatkertben dolgozott  

• Meggyőződése volt, 
hogy a fajokat meg 
kell menteni a 
kihalástól 

• Örökségéből számos 
expedíciót szervezett 
(1940-1950) 



Gerald Durrell 

(1925-1995) 

• Amikor elfogyott a 

pénze, népszerű 

beszámolókat írt az 

utazásairól és a 

szerzői jogdíjakból 

megvalósíthatta az 

álmát:  

• egy 15 hektáros 

állatkertet az angliai 

Jersey szigeten.  



Durell állatkertje 

• Az állatkert fő célja a vadon élő állatok védelme. 

• Durell számos veszélyeztetett faj számára 

fogságban nevelő programot indított. 

• Speciális expedíciókat szervezett a 

megmentésükre. 

• Bírálta az állatkerteket, amelyek akkoriban nem 

vették tekintetbe az állatok táplálékkal, 

életkörülményeivel kapcsolatos igényeit. 



Durell állatkertje 

• Durell állatkertjét az állatok és nem a látogatók 

szükségleteire tervezte. 

• Durell egy olyan programot is elindított 

állatkertjében, hogy vadbiológusokat képeztek 

ki, akik a vadon élő állatok szószólóivá váltak. 

• Számos könyve, közreműködése rádiós és 

televíziós műsorokban segített az átlag embert 

bevezetni a természet világának a csodáiba. 



 



Jacques Cousteau 

• Jacques Cousteau, 

az autodidakta 

óceánkutató és 

feltaláló,aki az 

ócéánok védelmének 

vált szószólójává.  

 

 



Jacques Cousteau 

(1910-1997) 

• Feltaláló és filmes 

• Az óceánban élő fajok 

szószólója 

• Eredetileg pilóta volt, 

de egy súlyos baleset 

után leszerelt, úgy 

épült fel, hogy a 

Földközi-tengerhez 

járt úszni 

 



Jacques Cousteau 

(1910-1997) 

• Felépülése időszakában 

olyan felszerelések 

feltalálásában működött 

közre, amelyek döntő 

szerepet játszanak a víz 

alatti felderítésben 

• Pl.: vízhatlan szemüveg, 

víz alatti kamerák, víz 

alatti légzőkészülék 



Jacques Cousteau 

(1910-1997) 

• Calypso nevű 
hajójával expedíciók 
sorát kezdte el 

• 1950-60 filmjei és 
televíziós műsorai 
által finanszírozta a 
mélytengeri kutatásait 

• 1974 megalakította a 
Cousteau Társaságot 
a tengeri élővilág 
védelmére és 
népszerűsítésére 


