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Bevezetés

A természetes élõhelyek beszûkülése és fel-
aprózódása olyan problémakör, melynek 
megértése és kezelése a természetvédelem 
egyik legnagyobb kihívása. Egy faj számára 
a korábban összefüggõ élõhelyét alkotó ma-
radványfoltok közti átjutás a túlélés kulcsa 
lehet, mint ahogyan ez már egyre több faj 
esetében sejthetõ is. A kis foltokba szoruló 
lokális populációk ugyanis ennek hiányában 
könnyen kipusztulhatnak, genetikai és de-
mográfiai okok miatt, valamint véletlenszerû 
katasztrófák hatására. A foltok között meg-
maradó területek olykor azonban lehetõvé 
teszik az egyedek lokális populációk közti 
átjárását, ilyenkor funkcionális értelemben 
ökológiai folyosóként szolgálnak, még ha 
topográfiai értelemben nem lineáris jellegûek is. 
Az átjutó egyedek egyben átjutó alléleket is jelent-
hetnek, a genetikai változatosság fenntartása pe-
dig a kis populációk veszélyeztetettségét csök-
kenti. Ha jól körülhatárolható élõhelyfoltok és 
jól azonosítható, funkcionáló ökológiai folyosók 
jellemzik egy faj élõhelyének szerkezetét, ak-
kor érdemes a faj élõhelyhálózatáról (habitat 
network) beszélnünk, illetve annak tulajdon-
ságait kutatva alaposabban értékelhetjük is 
a vizsgált faj túlélésének esélyeit. Meg kell 
azonban jegyezni, hogy a foltos élõhely 
önmagában nem utal mindig fragmentációs 
folyamatra, sok élõlény eleve ilyen térbeli 
elõfordulást mutat.

 

Élõhelyhálózatok elemzése

A hálózatok manapság robbanásszerûen 
fejlõdõ tudománya sok olyan fogalmat és 
módszert szolgáltat az ökológusok számára 
is, melyek használata, illetve alkalmazása 
csábító, de sokszor nehezebb a vártnál. A 
hálózatelemzés ugyan rendkívül sokoldalú 
és szellemes megközelítést kínál például 
a génáramlási mintázatok jellemzésére, de 
sokszor nem több elcsépelt divatszónál, 
mely a kutatási prioritásoknak megfelelõ 
védernyõt borít a legkülönfélébb kutatások 
fölé. Sok esetben valójában nincs is szó 
semmilyen hálózatról, inkább csak sok, 
egyszerre vizsgált objektumról, s a rendszer 
bonyolultsága látszólag meg is indokolja a 
hálózatos interpretálást. Ilyen értelemben 
maga az „ökológiai hálózat” kifejezés is, ha 
nincs pontosabban definiálva, értelmetlen és 
sokszor teljesen félrevezetõ.

A funkcionális értelemben vett ökológiai 
hálózatok, melyek gráfélei valóban releváns 
relációkat jelentenek a gráfpontok által re-
prezentált élõhelyfoltok között, mint például 
az i és a j folt közötti átjárhatóság, viszont 
valóban fontos kutatási objektumok. A 
tájökológiai kontextusban értelmezhetõ 
élõhelyszerkezet topológiai és topográfiai 
vizsgálata, az egyes térszerkezeti elemek 
(foltok és folyosók – most teljesen figyelmen 
kívül hagyjuk az „ugródeszkák” fogalmát) 
kvantitatív jellemzése, vagy a metapopulá-
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ciós modellek térben explicit vizsgálata 
izgalmas kutatási területe az ökológiának és 
fontos problémaköre a természetvédelmi 
biológiának.

Természetes, hogy a különbözõ méretû, 
fiziológiájú, ökológiájú fajok különbözõkép-
pen „látják” környezetüket, különbözõ tér- és 
idõskálán zajló folyamatok részesei. Egy ugró-
villás és a hóbagoly, egy tengeri ágascsápú rák 
és egy föld alatt élõ fonálféreg, vagy éppen 
egy kérész és egy teknõs számára mást jelent 
a táj, más élõhelyfoltok és folyosók jellemzik 
élõhelyüket, különbözõ módon érzékelik az 
élõ és élettelen környezet változásait. Ennek 
megfelelõen kicsit túlegyszerûsített az a nézet, 
miszerint a tájökológia a néhány tucat, illetve né-
hány száz négyzetkilométeres („a tájban zajló”) 
ökológiai folyamatok ökológiája. Persze itt az 
emberi léptékben értelmezett táj skálája erõsen 
kitüntetett. A tájökológia skálafüggetlen tudo-
mányterület, mely sokkal inkább szemléletet 
ad, mintsem tematizál. Lényege talán a kü-
lönbözõ ökoszisztémákban zajló folyamatok 
összekapcsolódását, illetve az ily módon 
jelentkezõ újabb típusú problémákat (például 
szubszidizáció, szegélyhatás, fragmentáció) 
nem kellemetlen zajnak, hanem megérten-
dõ és kutatható problémaként tekintõ szem-
léletmód. Mindez pedig megérintette már a 
tengerbiológiát is, s manapság egyre többet 
tudunk a világtengerek emberi tevékenység 
okozta, túlhalászatra visszavezethetõ foltoso-
dásáról (vö. top-predator hotspots).

Tekintsük végig az élõhelyhálózatok vizs-
gálatának egy hierarchikus sorát, mely egyre 
komplexebb helyzeteket vonultat fel, de lé-
nyegében azonos alapprobléma kapcsán: ho-
gyan lehet kvantitatív módon meghatározni 
a térszerkezeti elemek relatív jelentõségét, 
illetve mindez hogyan segítheti a gyakorlati 
természetvédelmet.

Egy-egy fajra vonatkozó modellek

A különbözõ fajok élõhelyszerkezetének 
vizsgálata lényegesen eltérõ nehézségû 

problémákat vet fel. Sok esetben sem az 
élõhelyfoltok, sem a köztük történõ átjárást 
biztosító ökológiai folyosók meghatározása 
nem egyszerû. A mátrix területek (sem folt, 
sem folyosó) használhatósága, illetve a 
mátrix – folyosó – folt dinamika intenzitása 
meghatározza, melyek a vizsgálataink szem-
pontjából „jónak” tekinthetõ fajok. A viszony-
lag könnyen meghatározható élõhelyszerke-
zettel jellemezhetõ fajok esetében viszont 
lehetõségünk van kétféle megközelítésû 
hálózatelemzésre is. Érdemes megvizsgálni, 
hogy hogyan változik az élõhely génáramlás-
feltételeit megteremtõ összefüggõsége az 
élõhely szerkezeti elemeinek elvesztésének 
hatására (Jordán et al., 2003), illetve hogy 
hogyan növelhetõ meg az összefüggõség 
bizonyos új térszerkezeti elemek beépítésé-
vel (ezek persze leggyakrabban folyosók 
[Jordán, 2000]). Az 1. ábra egy, az elsõ eset 
vizsgálatára alkalmas rendszert mutat be. A 
hálózatelemzési technikák segítenek abban, 
hogy meghatározzuk a topológiai, illetve 
topográfiai szempontból kritikus pozíciókat, 
és elvben konkrét természetvédelmi aján-
lások alapjául is szolgálhatnak. Az egy-egy faj 
élõhelyére vonatkozó ismeretekre alapozott 
természetvédelmi gyakorlat azonban sok 
esetben a különbözõ faj- és élõhelyvédelmi 
programok konfliktusához vezet, így meg-
kerülhetetlen a fenti szempontok többfajú 
esetekre történõ kiterjesztése.

Többfajú modellek
és metaközösségi dinamika

Több faj élõhelyszerkezetének együttes 
elemzése felveti azt a problémát, vajon az 
egyes fajok számára optimális beavatkozá-
sok között van-e a minden faj számára 
együttesen optimális megoldás. Ilyen típusú 
kérdés merül fel, amikor például emberek 
és velük azonos területen élõ védett állatok 
tájhasználata eltérõ, és különbözõ tájele-
mek fontosak a különbözõ fajok számára. 
Nem biztos, hogy az egyes fajok esetében 
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1. ábra • Az erdélyi kurtaszárnyú szöcske (Pholidoptera transsylvanica) aggteleki-karszti 
élõhelyhálózata. A körök élõhelyfoltokat jelölnek, sugaruk durván arányos a lokális popu-
lációmérettel. A vonalak ökológiai folyosókat reprezentálnak, vastagságuk durván arányos 
átjárhatóságukkal. Az egyes körökbe írt számok a foltok nevét kódolják,az alábbiak szerint: 
1: Huszas-töbör, 2: Kis tisztások, 3: Szilicei kaszálók, 4: U alakú töbör, 5: Nagy Nyilas, 6: 
Mogyoróskúti rét, 7: Árvalányhajas, 8: Dénes-töbör, 9: Nagyoldal mögötti tisztások, 10: 

Gyertyánsarjas tisztás, 11: Lófej-forrás alatti tisztás (lásd Jordán et al., 2003).

2. ábra • Egy egyszerû metaközösségi modell kereteinek illusztációja. A kis körök popu-
lációkat jelölnek, melyek között egy-egy élõhelyfoltban interspecifikus kölcsönhatások 
alakulnak ki (vastag vonalak), illetve a külöbözõ foltokon élõ konspecifikus populációkat 
metapopulációs dinamika kötheti össze (szaggatott vonalak). Egy adott egyedet például 
megehet egy ragadozó (vastag vonal, közösségi ökológia) vagy átvándorolhat egy másik 
élõhelyfoltban élõ lokális populációba (szaggatott vonal, metapopulációs, illetve tájöko-
lógia). Közösségi ökológusok és tájökológusok között sokkal intenzívebb eszmecserét 

kíván a különbözõ folyamatok természetbeli összefonódása.



691

jellemzõen kulcsfontosságú foltok vagy folyo-
sók egyben az optimális megoldást jelentik 
a fajok együttese számára (vö. például tigri-
sek és helyi lakosok érdekkonfliktusa indiai 
nemzeti parkokban: milyen elrendezésben 
kell erdõfoltokat kialakítani, illetve védeni 
annak érdekében, hogy a tigrisek is és az 
emberek is a lehetõ legjobban járjanak; Ha-
rini Nagendra, személyes közlés).

A probléma különösen akkor izgalmas, 
ha a vizsgált fajok közötti ökológiai köl-
csönhatásokat is ismerjük, tehát kicsi, de jól 
definiált közösségek élõhelyszerkezetére, 
illetve az „abban” végbemenõ metapopulá-
ciós folyamatokra vagyunk kíváncsiak. Ilyen-
kor az egyes fajok lokális populációjára egy-
részt a foltban együtt élõ többi populáció hat 
(például növényevõk a növényekre vagy pa-
raziták a gazdáikra), másrészt a többi foltban 
élõ, azonos fajú lokális populációk is kifejtik 
hatásukat (például bevándorló egyedeken 
át). Egyre több jel utal arra, hogy a közös-
ségi ökológiai és a tájökológiai folyamatok 
ilyen jellegû összekapcsolása nagyon fontos 
(Crooks – Soulé, 1999), bár kétségtelenül 
nem egyszerû. A különbözõ fajok eltérõ 
fragmentációs érzékenysége mindenesetre 
sok esetben jelzi, hogy a tájökológiai folya-
matok jól azonosítható mintázatok szerint 
torzítják a közösségek szerkezetét. Közös-
ségeikben a fragmentációra az átlagosnál 
érzékenyebbnek bizonyulnak az esõerdõk 
óriásfái (mert az erdõ belsejéhez adaptálódtak, 
és egy élõhelyfolt szélére kerülve zavarja õket 
például az erõs szél [Laurance et al., 2000]), az 
árnyéktûrõ növények (mert az élõhelyfolt na-
pos szélén vagy nem érzik jól magukat, vagy 
alulmaradnak a versenyben [Metzger, 2000]), 
a csúcsragadozók (mert nagy területigényük 
miatt populációik vészesen kis méretûvé vál-
nak a felaprózódó fragmentekben [Komonen 
et al., 2000]), a monofág mezei lepkék (mert 
kisebb fragmentben rizikósabb egyetlen táp-
növényre specializálódni [Steffan-Dewenter 

– Tscharntke, 2000]), vagy a viszonylag ritka 

bogarak (mert kis fragmentben nagyobb 
eséllyel halnak ki például véletlen jelenségek 
következtében [Davies et al., 2000]). Vegyük 
észre, hogy minden példánk éppenséggel a 
millennium évébõl származott, érzékeltetve 
azt a robbanásszerû folyamatot, ahogyan 
a szakma hirtelen ráébredt a problémakör 
jelentõségére (de további példákat is talá-
lunk az 1. táblázatban, a korábbi évekbõl 
is egyet-egyet).

Mindezek szellemében egyelõre inkább 
stratégiai, mint taktikai modellekrõl érdemes 
beszélni, bár a bonyolultság egyszerûsíthetõ: 
nincs kizárva, hogy már néhány kiemelt fon-
tosságú faj kiemelt jelentõségû élõhelyszer-
kezeti elemeit megvizsgálva is meglepõen 
reális képet kapunk a metaközösség dina-
mikájáról. Ilyenkor nem feltélenül szükséges 
minden fajt minden élõhelyfoltján monito-
rozni. A funkcionális szempontok kiemelése 
és a terepi tapasztalat hasznosítása sok feles-
leges pénzt, idõt takaríthat meg. A 2. ábra egy 
ilyen stratégiai modell kereteit mutatja be.

Összefoglalás és kitekintés

A bioszféra több sebbõl vérzik, de ezek 
közül kettõ igen súlyos. Az egyik az, hogy 
folyamatosan vesztünk el mindörökre olyan 
fajokat, melyeket nem is ismerünk, kihalásuk 
következményeit így igazán fel sem mérhet-
jük. A másik, hogy egyre zsugorodnak azok 
az élõhelyek, melyeket ma még egyáltalán 
természetesnek vagy természetközelinek 
nevezhetünk. A két folyamat ráadásul nem 
független egymástól, mint ahogy arra igye-
keztem a fentiekben rámutatni. A fragmen-
táció közösségi ökológiai hatásai, és – kicsit 
általánosabban – a táj- és közösségi ökológiai 
folyamatok integrált tanulmányozása kulcs-
kérdés. Ha a helyzet bonyolult, le kell egy-
szerûsíteni, de nem úgy, hogy megkerüljük 
a problémát. A helyzet viszont nemcsak 
bonyolult, hanem komoly is: a fragmentáció 
hatásai esetenként csak igen nagy késéssel 
érvényesülnek. Ezt persze nehéz mérni, de 
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egy friss tanulmány szerint egy fragmen-
tációs folyamat következtében kihalásra 
ítélt populációknak csak a fele pusztul ki az 
elsõ ötven évben (Brooks et al., 1999). Ha 
ez általános jelenség, akkor alátámasztja azt 
a sejtést, hogy a legtöbb ritka faj védelme 
szélmalomharc, mert ha élettani értelemben 
még köztünk is járnak egyedeik, ökológiai, 
genetikai, pláne evolúciós értelemben már 
kihalásról beszélhetünk. Mindez persze új 
megvilágításba helyezheti a természetvé-
delmi gyakorlat egyes elemeit. Az ökológiai 
folyosók és élõhelyhálózatok tulajdonságai-
nak kutatásáról magyar nyelven, népszerû-
sítõ stílusban is akad olvasnivaló, így van 

Fragmentálódó Vizsgált  Különösen  Forrás 
 élõhely élõlények érzékeny fajok

finn erdõ rovarközösség csúcsragadozó Komonen et al., 2000 

német mezõgazd. lóhere fogyasztói
terület és parazitoidjaik 

parazitoidok Kruess – Tscharntke, 1994 

német gyep lepkék monofág lepkék Steffan-Dewenter – 
   Tscharntke, 2000 

német csalános rovarközösség monofág rovarok Zabel – Tscharntke, 1998 

angliai mohás  a moha ragadozók Gilbert et al., 1998 
kövek mikroközössége

ausztrál erdõ 69 bogár ritka ragadozók Davies et al., 2000 

kaliforniai prérik gerincesek prérifarkasok Crooks – Soulé, 1999 

brazil esõerdõ fák nagy fák Laurance et al., 2000 
brazil 

esõerdõ fák árnyéktûrõ fajok Metzger, 2000 

brazil esõerdõ 993 bogárfaj ragadozók Didham et al., 1998 

magyar erdõfoltok futóbogarak erdei élõhelyspecialisták Magura et al., 2001 

1. táblázat • Néhány példa a fragmentációra érzékeny fajcsoportokra. Ha a felaprózódás 
szelektíven érinti a különféle, együtt élõ fajokat, akkor jelentõsen torzulhat a közösség 
szerkezete, egy sor másodlagos, kaszkádszerû hatást kiváltva (a legizgalmasabb példa 

talán: Crooks – Soulé, 1999).

némi remény a közfigyelem felkeltésére és 
a kutatói utánpótlás erõsítésére, amire igen 
nagy a szükség, látva a problémák sorát.

Köszönettel tartozom a kézirat bírálóinak 
hasznos megjegyzéseikért és az elõadóülés 
szervezõjének a meghívásért, valamint Varga 
Zoltán professzornak hasznos tanácsaiért. 
Munkámat az OTKA 37726 számú pályázata 
és Branco Weiss Fellowship (ETH Zürich) 
támogatta.

Kulcsszavak: hálózat, ökológiai folyosó, 
élõhelyfolt, fragmentáció, metaközösségi 
ökológia
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