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1. BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉS 

A negyedidőszakra a becsült fajgazdagság (a legtöbb fosszilis adattal jellemezhető 

tengeri állatcsaládok száma alapján) nagyobb lett, mint a megelőző évmilliárdok során 

valaha volt. Ugyanakkor a fajkihalás sebessége olyan méreteket öltött, hogy a hatodik 

nagy kihalási hullámról szokás beszélni (egyes kalkulációk szerint három faj tűnik el 

óránként, lásd például Wilson, 1992a). E kihalási hullám oka kétségtelenül az ember, és 

az ember sokféle tevékenysége. A folyamat lassulása (pláne megállása) az ambiciózus 

politikai vállalások ellenére sem érezhető (Butchart et al., 2010). A probléma 

megoldásában vagy mérséklésében a tevékenységek visszaszorítása mellett a fajok, 

közösségek és élőhelyek célzott védelme is fontos lépés (lenne). 

A természet védelme nem új keletű törekvés. Feljegyzések utalnak arra, hogy már az 

ókori Kínában (Jing, 1989), vagy a Római Birodalomban is (Evans, 1997) bizonyos 

fajok vagy területek védelem alatt álltak – ennek oka többnyire valamilyen gazdasági 

érdek (például erózió-, vízbázis- vagy haszonállat-védelem) volt. A későbbi 

évszázadokból is ismertek valamilyen módon védelem alatt álló területek, jellemzően 

főúri kertek és vadászparkok. A modern szemléletű, a természet önértékén alapuló 

természetvédelem megszületését 1872-höz, a Yellowstone Nemzeti Park 

megalapításához kötik (van Koppen és Markham, 2007), amelynek mintájára a 

következő években-évtizedekben világszerte jelölték ki az újabb és újabb védett 

területeket. Nem sokkal ezután megjelentek az első nemzetközi egyezmények is, eleinte 

csak a kereskedelmi-vadászati szempontból érintett fajokat illetően. 1916-ban azonban 

megszületett az első, az összes vonuló madárra vonatkozó általános vadászati tilalmi 

egyezmény is az Egyesült Államok és Nagy-Britannia között (van Dyke, 2008). Ezt 

számos egyéb nemzetközi egyezmény, majd a Természetvédelmi Világszövetség 

(IUCN) 1948-as, végül néhány évtizeddel később a specifikusabb, tudományos igényű 

Természetvédelmi Biológiai Társaság (SCB) 1985-ös megalakulása követte. 

Az előzőekben nem véletlenül hangsúlyoztam a tudományos igényű jelzőt. Az IUCN 

honlapján1 olvasható, hogy a szervezet „segít a világnak gyakorlati megoldásokat találni 

                                                 

1 http://www.iucn.org/about/, 2010. szeptember 4. 
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a legégetőbb környezeti és fejlődési problémákra. Tudományos kutatásokat … támogat 

világszerte, valamint közvetít nemzetközi, kormányzati és civil szervezetek, vállalatok 

és helyi közösségek között, hogy lehetőséget teremtsen a lehető legjobb politikai 

döntések, jogi szabályozás és gyakorlat kialakítására és kivitelezésére”. Az SCB ehhez 

képest szigorúan véve szakmai alapokon nyugszik: feladatának tekinti „minden olyan 

jelenség tudományos igényű vizsgálatát, amely befolyásolja a biodiverzitás 

fennmaradását, elvesztését és megőrzését.”2 

Ahogy Standovár és Primack (2001) megjegyzi, a természetvédelmi biológia egy új, 

egyre inkább önállóvá váló interdiszciplináris tudomány, amelynek célja, hogy elméleti 

megalapozást kínáljon az olyan gyakorlat-orientált tudományoknak, mint amilyen az 

erdészet, vadgazdálkodás vagy mezőgazdaság. E tudományok jellegüknél fogva nem 

képesek a teljes életközösséget figyelembe venni az esetleges védelmi intézkedéseik 

során. Az elméleti megalapozás igénye a mai napig áthatja a természetvédelmi 

gyakorlatot, amely sok esetben legendákra, jobb esetben tapasztalati úton kialakult 

módszerekre épít (Sutherland et al., 2004). Ugyanakkor hazai és nemzetközi 

konferenciákon szerzett személyes tapasztalatom az, hogy a fő gond nem is feltétlenül 

az elméleti munkák hiánya, hanem inkább az elmélet és gyakorlat párhuzamos, 

egymástól független fejlődése. 

Kutatásaimat egy elméleti modellrendszer, a hálózatelmélet szemléleti keretei között 

végzem, ugyanakkor nagyon fontosnak tartom azt is megvizsgálni, hogy az elért 

eredmények mennyiben segíthetik a gyakorlatot, vagyis miképpen járulhatnak hozzá 

közvetlenül a sokféleség védelméhez. A következőkben tehát hálózatokról lesz szó, 

valamint arról, hogy ezekre miért lehet egyáltalán szükség a természetvédelemben.  

1.1. A hálózatokról általában 

Informatika, logisztika, rendszerirányítás, matematika, szociológia, biokémia, 

ökológia... egymástól látszólag távol eső tudományágak. Érdekes módon azonban ezek 

a területek az utóbbi időkben hirtelen nagyon közel kerültek egymáshoz, mégpedig 

azért, mert kiderült, hogy a korábban mindenhol elkülönülten vizsgált hálózatok számos 

                                                 

2 http://www.conbio.org/AboutUs/, 2010. szeptember 4. 
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szempontból nagyon hasonlóan viselkednek. Hasonlóan viselkednek, függetlenül attól, 

hogy az élő sejtek anyagcseréjét, egy tó szénforgalmát, egy baráti társaságot, vagy 

éppen az Internetet ábrázolják (Strogatz, 2001; Barabási, 2002; Csermely, 2006). Ilyen 

közös vonás például a skálafüggetlen fokszámeloszlás (Barabási és Albert, 1999), ami 

azt jelenti, hogy a hálózatban kevés pont rendelkezik nagyon sok kapcsolattal, míg a 

legtöbb pontnak csak kevés közvetlen szomszédja van3. Az általános jellemzők 

meglétének az a kellemes következménye (amelyet jómagam is kihasználok) hogy az 

egyik területen kifejlesztett módszereket könnyedén át lehet ültetni egy más területen 

egy korábban kezelhetetlennek bizonyult probléma vizsgálatára (Csermely, 2008). 

Például a szociológusok régóta tanulmányozzák a baráti-ismertségi hálózatokat. Az 

általuk kifejlesztett, a hálózat leírására alkalmas eszköztárat pedig sikerrel alkalmazzák 

például a gazdasági folyamatok modellezésében (Brass et al., 2004), ökológiai 

vizsgálatokban (Vasas és Jordán, 2006) vagy éppen az elméleti fizikában (Dorogovtsev, 

2002). 

De mi az oka annak, hogy ilyen sok különböző érdeklődésű szakember számára fontos a 

hálózatok kutatása? A magyarázat az, hogy a holisztikus, hálózat-alapú megközelítés 

elemezhetővé tesz olyan szabályosságokat, melyek az egységeknél magasabb szinteken 

érvényesülnek. A hálózatok analízisével a rész-egész viszony is megfogható: egyfelől 

az egész rendszer vizsgálatával következtetéseket lehet levonni a részek működését 

illetően, másfelől a funkcionális szempontból eltérő (vagy különálló) alegységek 

lehatárolhatóak, így alaposabban tanulmányozhatóak. Az alhálózatok vizsgálatának 

megvan az a további előnye is, hogy nem kell az egész rendszer (például a teljes 

közösség) kapcsolatrendszerét feltérképezni, ami jelentős költségcsökkentő tényező 

lehet a kutatások finanszírozása során. 

Manapság tehát divatos dolog hálózatokban gondolkodni, nincs ez másként a 

természetvédelemben sem, gondoljunk csak például az Európai Unió Natura 2000 

hálózatra. (Hogy miért nevezik hálózatnak az elszórtan elhelyezkedő területeket, 

amelyek között az összeköttetés a madarakat leszámítva szinte minden élőlény számára 
                                                 

3 A matematikusok és fizikusok ezt úgy mondják, hogy a fokszámeloszlás hatványfüggvényt követ, 
vagyis annak a valószínűsége, hogy a hálózat egy csúcspontja k másik csúcsponttal áll kapcsolatban 
P(k) ~ k-γ (Barabási és Albert, 1999). 
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érzékelhetetlen, az más kérdés.) Disszertációmban ennél konkrétabb, részben saját 

példákat mutatok be a hálózatelmélet természetvédelmi alkalmazására. Véleményem 

szerint e megközelítésben rejlő egyik legnagyobb lehetőség az, hogy valamiféle 

objektivitásra ad módot, számszerűsít bizonyos dolgokat, amire nagy szükség van (vagy 

lenne) a gyakorlatban (Sutherland et al., 2004; Benedek et al., 2007). Tisztában vagyok 

ugyanakkor azzal, hogy az átfogó, több szakterületet érintő munkáknak a veszélye az, 

hogy a specialisták saját területüket érintő kérdéseket vagy módszereket pontatlannak, 

elnagyoltnak tartják, míg más kérdések végiggondolásához esetleg hiányzik a 

tapasztalat vagy megfelelő elméleti háttér, ezért nehezen érthető a fő mondanivaló. 

Ennek tudatában először az értelmezéshez nélkülözhetetlen alapfogalmakat tekintem át 

Harary (1969) és Podani (2010) munkája nyomán, és a későbbiekben is törekszem a 

didaktikus tárgyalásra. 

1.2. Gráfelméleti alapfogalmak 

A matematikán belül a hálózatok tanulmányozásával a gráfelmélet foglalkozik. 

Bármely objektumok vagy elemek csoportja, a halmaz (amelyhez legtöbbször a 

„sokaság”, „összesség” szavakat is társítjuk), megadni például az elemek felsorolásával 

lehet. A és B halmaz Descartes-szorzata (matematikai jelöléssel A × B) az a halmaz, 

amelynek elemei azon rendezett párok4, amelyek első elemei A-ból, a második elemei 

B-ből származnak; és a halmaz (szorzat) minden lehetséges párost tartalmaz. A reláció 

X1, ..., Xn halmazokból képzett halmazpárok Descartes-szorzatainak részhalmaza. Hogy 

pontosan milyen részhalmaz, az szabja meg a reláció mibenlétét; a reláció 

tulajdonképpen egy megfeleltetés A és B elemei között (reláció például az egész számok 

körében az oszthatóság). Mivel a relációk maguk is halmazok, ezért halmazműveleteket 

lehet rajtuk végezni (ilyen például az unió- és metszet-képzés vagy a kivonás). 

A gráf bizonyos dolgok (pontok, csúcsok) halmaza, az őket összekötő élek a pontpárok 

közötti relációként értelmezhetők. A gráfokat megjelenítő grafikus ábrát hálózatnak 

nevezzük. A disszertáció további fejezeteiben a két kifejezést szinonimaként használom. 

                                                 

4 Akkor beszélünk rendezett párokról, ha a két dolog sorrendje is lényeges, nem csupán a párba tartozás 
ténye. 
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Izolált egy pont, ha hozzá nem illeszkedik él. Útnak nevezik az egymást követő élek 

olyan sorozatát, amely minden ponton csak egyszer halad át. Az út hossza az élek 

(„lépések”) száma. Két pont topológiai távolsága a köztük futó legrövidebb út hossza 

(ha nem fut út két pont között, akkor a két pont távolsága végtelen, úgy is mondjuk, 

hogy a gráf nem összefüggő). Összefüggő a gráf, ha bármely két pontja között fut út. 

Nem összefüggő gráf komponensei azok a részgráfok, 

melyekre teljesül, hogy bármely két pontja között vezet út. 

Páros a gráf, amelynek pontjai két osztályba sorolhatók, 

és az azonos osztályba tartozó pontok között nem fut él 

(1. ábra). Páros gráfok például a pollinációs, vagyis 

beporzó hálózatok, ahol a két osztály, amelyek között a 

kapcsolat létrejön, a növények és az őket beporzó állatok. 

Bármely gráfhoz egyértelműen hozzárendelhető az őt leíró mátrix (más néven 

szomszédsági mátrix). Tekintsük példaképpen a 2. ábrát! Az „A” gráf alapján 

elkészíthető a „B” táblázat, melynek soraiban és oszlopaiban a pontokat tüntetjük fel. A 

táblázat megfelelő mezőjébe 0-t írunk, ha a két pont között nincs kapcsolat, és 1-et, ha 

él vezet a csúcsok között. A táblázat alapján felírható a „C” szomszédsági mátrix. A 

folyamat megfordítható, a mátrix ismeretében egyértelműn felrajzolható a gráf. 

 

2. ábra. Egy gráf és szomszédsági mátrixa. 

Az itt bemutatott példa a legegyszerűbb esettel számol, mikor csak arra vagyunk 

kíváncsiak, hogy két pont között van-e kapcsolat vagy nincs, a mátrix szimmetrikus. 

1. ábra. Páros gráf. Csak a 
különböző osztályú pontok 

között vezet él. 
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Az ökológiai hálózatok élei azonban általában nem egyformák: irányuk és súlyuk van – 

ez utóbbi a pontpárok közti kapcsolatok eltérő erősségét jelzi. A szomszédsági 

mátrixban ilyenkor az adott élhez tartozó értéket írjuk a megfelelő mezőbe. A súlyok 

megállapítása kényes módszertani kérdés, nagyban függ a hálózat típusától, 

pontosabban a leírt interakciók jellegétől is (például hogy a hálózat táplálkozási vagy 

mondjuk kölcsönösen előnyös beporzási viszonyokat szemléltet-e). Bonyolultabb 

esetben az élek nem csupán irányítással rendelkeznek, hanem a két résztvevő eltérő 

módon és eltérő mértékben hat egymásra – ilyenkor azt mondjuk, hogy a kapcsolat 

aszimmetrikus, modellezéskor az élpár mindkét, ellenkező irányítású tagját figyelembe 

vesszük. 

1.3. Az ökológiai hálózatok 

Az ökológiai hálózatok irodalma a XIX. századba nyúlik vissza, ugyanakkor a terület 

újabban felismert fontosságát és elismertségét jelzi, hogy a témával foglalkozó cikkek 

aránya folyamatosan nőtt az elmúlt két évtizedben a hagyományosan vezetőnek tekintett 

folyóiratok (Nature, Science, PNAS, Trends of Ecology and Evolution, Oikos, stb.) 

hasábjain. (Ings et al., 2008). Egy igen dinamikusan fejlődő diszciplínáról van szó, 

ugyanakkor még mindig kevés a megfelelő mennyiségű és módszertani szempontból is 

kielégítő minőségű adat, ami igen nehézkessé teszi az elméleti eredmények tesztelését. 

Mindez azzal a nehézséggel terhelt, hogy a kutatások alanyának komplexitása, mérete 

vagy egyedisége miatt eleve problematikus a terepi kísérletek kivitelezése. Ezzel együtt 

a hálózatelmélet ígéretes kutatási irányt jelent, amely nagy lehetőségeket rejt az 

eredmények felhasználása tekintetében – bizonyos alkalmazási területeken pedig már 

ma is bevett koncepciónak számít, gondoljunk a tengeri halászat menedzsmentjére 

(Cury et al., 2005) vagy például egyes FAO-tanulmányokra (SOFIA, 2009). 

Az ökológiai (legalábbis közösségökológiai) hálózatok esetében a pontok általában a 

fajok adott élőhelyen élő populációit jelentik, bár számos esetben eltérő értelmezés is 

létezik. (Például a táplálékhálózatok esetében egy pont gyakran jelöl olyan heterogén 

csoportot, mint amilyenek például a baktériumok.) Az élek egy bizonyos típusú 

interakciót reprezentálnak. Az első ökológiai hálózatok (nem véletlenül) a 

táplálékhálózatok voltak: mindenki eszik valamit. Közösségökológiai szempontból 

kiemelten fontos kapcsolattípusról van szó: a préda-predátor interakciók igen jelentős 
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mértékben befolyásolhatják a populációdinamikát (Abrams, 1995; Barbosa és 

Castellanos, 2004). Ez az elsőség az oka annak, hogy a táplálékhálózatok irodalma a 

legkiterjedtebb, és számos alapvető módszertant vagy szabályosságot e csoportban írtak 

le elsőként. 

A 3.a ábrán egy egyszerűsített táplálékhálózat látható. Az 

élek irányítottak és előjellel bírnak: az 1. faj 2. prédaállata, 2-

vel viszont 3 táplálkozik. A prédafaj pozitívan hat a 

predátorra (az él előjele +), mert ha valamilyen okból nő a 

prédapopuláció mérete, akkor (ha minden más tényezőt 

elhanyagolunk), a táplálékbőség következtében gyarapodhat a 

predátorpopuláció is. Ugyanakkor, a megnövekedett számú 

predátor erősebb predációs nyomást gyakorol a 

prédapopulációra, ami végső soron adott környezetben 

csökkenteni fogja ez utóbbi populációméretet (az él előjele –). 

Érdekes helyzet áll elő abban az esetben, ha valamilyen 

okból, például emberi hatás következtében csökken a 3. faj populációjának egyedszáma 

(3.b. ábra, a csökkenést a populációt jelképező kör kisebb átmérője jelzi). Ekkor 

ugyanis a 2. faj „felszabadul” a predátora kontrollja alól: megugrik az egyedszáma (nő a 

az ábrán a kör átmérője), ami intenzívebb nyomást fog gyakorolni az 1. faj 

populációjára is, így ennek mérete csökken. A jelenséget trofikus kaszkádnak nevezik, 

és bár elsősorban vízi rendszerekre jellemző (Strong, 1992), a szárazföldi 

ökoszisztémák esetében is fontos szabályozó mechanizmus lehet (Shurin et al., 2002). 

Trofikus kaszkádok tanulmányozása természetvédelmi szempontból is fontos lehet, 

például Kaliforniában a csúcsragadozó prérifarkas megritkulása a kisragadozók 

populációnövekedésén keresztül a madarak és kisemlősök megritkulását okozta (Crooks 

és Soulé, 1999). A tapasztalatokat röviden úgy is összefoglalhatjuk, hogy a prérifarkas a 

kisragadozók egyedszámán keresztül indirekt módon befolyásolta a madarak és 

kisemlősök egyedszámát. 

A trofikus kaszkádon túl más indirekt hatásmechanizmusokat is leírtak (szép 

összefoglalást ad Wootton, 1994a), ezek némelyike ráadásul nem (vagy nem 

3. ábra. Egy faj hatását egy 
másikra a populációméret 

változása közvetíti. + a 
hatás, ha eredményeképpen 
nő a „célfaj” populációja. 
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közvetlenül) táplálkozási kapcsolatokon keresztül érvényesül. Például hangyák és 

levéltetvek jelenléte pozitívan hat a mutualista jukka-jukkamoly kapcsolatra, mivel 

gátolják a beszédes nevű, a mutualista kapcsolatra ráépülő „csaló”, a Tegeticula 

corruptryx molyfaj peterakását, így megakadályozzák a magpredációt (Snell és 

Addicott, 2008). Összességében az indirekt kapcsolatokról egyre inkább elismerik, hogy 

meghatározó szerepük lehet a közösségek életében (Abrams, 1983; Menge, 1995). 

Számunkra a fő tanulság az, hogy a közösségek hálózatközpontú leképezésével könnyen 

vizsgálhatóvá válnak ezek a hatások (Jordán és Scheuring, 2004). 

A táplálékhálózatok folyamatos vizsgálata mellett egyre nő az egyéb jellegű interakciós 

hálózatokkal foglalkozó kutatások száma is. A teljes közösség speciális alhálózatai 

például a pollinációs hálózatok, amelyekben az élek beporzást szemléltetnek, vagyis az 

egyszerűség kedvéért kölcsönösen előnyösnek tekintett, „+/+”-típusú kapcsolatokról 

van szó. (Annak pontosítására, hogy mennyiben kölcsönösen előnyösek ténylegesen 

ezek a kapcsolatok, később még visszatérek). Népszerű más ökológiai funkcióra 

koncentráló hálózatok vizsgálata is (például növény-magterjesztő, növény-hangya, 

gazda-parazita hálózatok). 

Teljesen más logika alapján vizsgálják a fajokat a tájökológiai kutatások során, ezért a 

tájökológiai vagy más néven élőhelyhálózatok részletes tárgyalására később kerül sor. 

Egyelőre elég róluk annyit megjegyezni, hogy a pontok élőhelyfoltokat, az élek 

ökológiai folyosókat reprezentálnak, vagyis ebben az esetben egy hálózat általában csak 

egy fajra (populációra) fókuszál. 

1.4. Fontos fajok a természetvédelemben 

A nagymértékű fajpusztulás következtében egyre sürgetőbb feladat a hatékony, célzott 

intézkedéseket tartalmazó természetvédelmi kezelési tervek kidolgozása. A 

konzervációs törekvésekre jellemző, hogy a ritka, nagy testű (legalábbis szemmel jól 

látható), érzelmeket is megmozgató gerincesek, elsősorban madarak és emlősök állnak a 

középpontban. Mindez annak ellenére történik így, hogy már hosszú évek óta 

hangoztatják a közösségökológusok, hogy e karizmatikus fajok mellett a „fontos”, 

vagyis a közösségek életében meghatározó fajokra (gyakran gerinctelenekre) is 

tekintettel kellene lenni (Wilson, 1987). Bizonyos esetben a fontos közösségi funkciók 
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fenntartásán keresztül alighanem ez szolgálná leginkább az egyébként védeni 

szándékozott ritka faj túlélését is – már csak azért is, mert a fontos fajok eltűnése 

kaszkádszerűen további fajok kipusztulásához vezet. 

A fontos fajok mellett olyan fajok monitorozására is szükség van, melyek egyedszámuk 

finom változásával jelzik a környezet és a közösség állapotát, vagyis indikátorként 

viselkednek (Carignan és Villard, 2001). A „fontosság” és a jó indikátor-sajátság 

számos szempontból közelíthető, e szempontokat Simberloff (1998) munkájából 

kiindulva tekintem át. 

• Az úgynevezett esernyőfajok (’umbrella species’) változatos élőhelyeket 

tartalmazó, nagy kiterjedésű territóriumot igényelnek, így védelmükkel (a 

túlélésük zálogát jelentő terület megóvásával) sok más, kisebb kiterjedésű 

élőhelyen élő faj fennmaradása automatikusan biztosítható. 

• A zászlóshajófajok (’flagship species’) a társadalom széles rétegeiben képesek 

felkelteni a figyelmet, ilyenek például címerállatok, mint a fehérfejű rétisas vagy 

az óriás panda. 

• A kulcsfajok (’keystone species’) olyan fajok, melyek biomasszájukhoz képest 

jelentős (aránytalanul nagy) hatással vannak a közösségek szerveződésére 

(Power et al., 1996). Az első kulcsfajról e definíció megszületésénél jóval 

korábban Paine számolt be (Paine, 1969). Paine tengerparti közösségekkel 

végzett kizárásos kísérletek révén jutott arra a megállapításra, hogy a kis 

egyedszámú, generalista csúcsragadozó tengericsillag (Pisaster ochraceus) az 

alacsonyabb trofikus státuszú Mollusca fajok között koegzisztenciát tesz 

lehetővé, ami diverzitásnövekedéshez vezet. A későbbiekben a csúcsragadozók 

mellett más kulcsfajok leírására is sor került, mint amilyenek bizonyos beporzók 

[például óvilági denevérek (Standovár és Primack, 2001)], vagy a tájat a többi 

faj számára is kedvező módon átalakító ökoszisztéma-mérnökök, mint amilyen a 

kanadai hód (Jones et al., 1994). 

Mindezek alapján elmondható, hogy a természetes közösségekben az egyes fajok 

hordereje eltérő. Előfordul azonban olyan eset is, amikor a közösség életében nem 
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egyetlen faj, hanem fajok egész csoportja jut nagy szerephez, bár önmagában egyik faj 

hatása sem számottevő. Például Colorado szubalpin ökoszisztémájában egy harkályfaj 

(Sphyrapicus nuchalis) egyrészt odút váj egy parazita gomba (Fomes igniarius) által 

legyengített nyárfákba, másrészt különböző fafajokat (füzeket, nyárakat, lucfenyőket) 

fúr meg, amelyek kicsorduló nedveivel táplálkozik (Daily et al., 1993). A harkály-

gomba-fafajok fajcsoport (amely a fontos szerepet kihangsúlyozandó a kulcsfajkomplex 

nevet kapta) aztán egy igen diverz madárközösség fenntartására képes, amely az 

odvakban fészkel és a fák nedveit fogyasztja. A kulcsfajkomplexek célzott védelme (ha 

megvalósul) már a közösség alapú természetvédelem irányába mutat (Simberloff, 

1998). 

A fajok tehát sokféle szempontból lehetnek fontosak, a definiálás nem egyértelmű volta 

pedig a hatékony intézkedést könnyen ellehetetleníti. A fő probléma azonban mégiscsak 

az, hogy sok esetben a fontosság a faj végzetes megritkulása, pusztulása után derül csak 

ki. Ha lenne módszer a fontosság a priori megállapítására, akkor a kérdéses faj 

védelmét időben meg lehetne kezdeni, így biztosítva az egészséges, jól működő 

közösségek fennmaradását. A fontosság megértését azonban megnehezíti, hogy 

hiányoznak azok a kvantitatív szemléletű vizsgálatok, melyek az eltérő fontosság 

objektív mérését lehetővé teszik (Power et al., 1996). Ezt a hiányt igyekszik pótolni a 

hálózatelmélet ökológiai alkalmazása. 

1.5. Általános célkitűzés 

Disszertációmban célom az, hogy erősítsem a kvantitatív természetvédelem 

szükségességét központba helyező szemléletet, és ehhez változatos példákat mutassak 

be a hálózatelmélet természetvédelmi alkalmazására. A dolgozat szerkezete a következő 

logikát követi: a módszertani jellegű kérdésektől haladok egyre inkább a gyakorlat felé. 

A felvetett módszereket különböző típusú hálózatokon szemléltetem; a következő 

fejezet a táplálékhálózatokkal foglalkozik, ezt követően a mutualista, elsősorban a nagy 

gazdasági jelentőségű beporzó hálózatokról lesz szó, a sort pedig egy élőhelyhálózati 

vizsgálatot bemutató esettanulmány zárja. Az egyes példák saját kutatások eredményei, 

a konkrét célkitűzéseket a megfelelő helyeken ismertetem. 
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2. TÁPLÁLÉKHÁLÓZATOK 

A táplálékhálózatok tanulmányozásával (mint az ökológiai hálózatok vizsgálatával 

általában) könnyebben megérthetjük azokat a kapcsolatokat és szerveződési elveket, 

amelyek léte – mivel nem közvetlen szomszédok között hatnak – talán nem olyan 

nyilvánvaló, mégis nagy jelentőségük van a közösségek életében. 

A gráfelmélet közösségökológiai alkalmazásának nagy hagyománya van: a kutatók a 

XIX. század vége óta használják a hálózatokat közösségek leírására (például Forbes, 

1880, idézi Cohen et al., 1993). A legelső hálózatok képzeletbeli közösségek trofikus 

viszonyait mutatták be (Cohen, 1978), a pontok fajok populációit, az élek fajok közötti 

kapcsolatokat (préda-predátor viszonyt) jelenítettek meg. Elton hangsúlyozta elsőként, 

hogy a táplálékhálózatok (vagy ahogyan ő nevezte, táplálkozási ciklusok, ’food cycles’) 

vizsgálata lehetővé teszi a fajok közötti kapcsolatok megértését a közösség szintjén. Ő 

volt az továbbá, aki először fogalmazott meg mennyiségi viszonyokat egy trofikus 

rendszeren belül (Elton, 1927). 

A XX. század során leírt táplálékhálózatok összegyűjtésére Cohen, illetve pár évvel 

később Briand vállalkozott (Cohen, 1978; Briand, 1983). Így született meg az első, 113 

hálózatot magában foglaló adatbázis, amely alapján olyan általános törvényszerűségeket 

próbáltak megállapítani az ökológusok, mint amilyen a préda-predátor arány vagy az 

omnivoria gyakorisága (egy példa: Pimm és Lawton, 1978). Az 1980-as évek végére 

azonban megszületett a korábbi munkák és az adatbázis kritikája is (Paine, 1988). Paine 

rámutatott arra az alapvető problémára, hogy a hálózatokat nem egységes módon írták 

le (példának okáért sok a szubjektív összevonás és elhanyagolás). Emiatt közvetlenül 

össze sem hasonlíthatók egymással, így az adatbázis alapján levont következtetések sem 

helytállóak. A kritika eredményeképpen a legjelentősebb, táplálékhálózatokkal 

foglalkozó kutatók közös cikket jelentettek meg (Cohen et al., 1993), melyben ajánlások 

formájában fogalmazták meg az adatok gyűjtésének, feldolgozásának és bemutatásának 

követelményeit. Noha ez a cikk fordulópontnak tekinthető, ez nem jelenti azt, hogy a 

későbbiekben leírt hálózatok mentesek minden szubjektivitástól, ezért összehasonlító 

vizsgálatok esetén az első feladat továbbra is a módszertan tisztázása. 
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2.1. A fontosság különböző aspektusai 

Láthattuk, hogy a fajok sokféleképpen lehetnek fontosak, a fajokat pedig a hatékonyság 

követelményének megfelelően fontosságuk alapján tárgyilagosan rangsorolva lenne 

célszerű védelemre jelölni. Hálózatelméleti megközelítésben várhatóan azok a fajok 

lesznek fontosak a közösség életében, amelyek valamilyen szempontból stratégiai 

pozícióban helyezkednek el. Például sok kapcsolatuk van, vagy éppen ők jelentik az 

összeköttetést a sok kapcsolattal rendelkező fajok között, tehát a kapcsolatok 

integritását biztosítják. 

Az elmúlt évek, évtizedek eredményeképpen mára már számos index közül lehet (vagy 

inkább lehetne) válogatni, amelyekkel a fajok közösségben betöltött szerepe – a 

hálózatban elfoglalt helyzetük alapján – objektíven értékelhető (Solé és Montoya, 2001; 

Jordán és Scheuring, 2004; Libralato et al., 2006; Estrada, 2007a). Ez mindenképpen 

örvendetes, hiszen minden index a hálózati pozíció más-más aspektusát számszerűsíti. 

Véleményem szerint szükség van további indexek kifejlesztésére is, hogy minél 

többféle szempontot lehessen figyelembe venni a fajok kijelölése során. Ugyanakkor az 

is fontos (ráadásul a gyakorlati alkalmazhatóságot nagymértékben elősegíti), hogy 

időről időre „rendet tegyünk” a gyakran zavarba ejtően sok index között, és 

meghatározzuk a köztük lévő legfontosabb hasonlóságokat és különbségeket. 

Kutatásaim során fő célom annak vizsgálata volt, hogy a különböző szempontú 

fontosságra érzékeny centralitási indexek mennyiben szolgáltatnak átfedő 

eredményeket: hasonló (vagy eltérő) fajrangsort. Módszertani szempontból is érdekes 

kérdés, hogy a különböző módszerekkel kapott eredmények valójában hogyan is 

viszonyulnak egymáshoz, de gyakorlati oldalról is nagyon hasznos ennek ismerete, mert 

a különféle indexek által igényelt információ mennyisége eltérő. Például a hálózat 

építése (vagyis az érintett fajok azonosítása és a kapcsolati struktúra feltárása) során a 

ráfordítások tekintetében egyáltalán nem mindegy, hogy elég-e egy kapcsolat meglétét 

regisztrálni, netán a kapcsolat relatív erősségét is meg kell-e adni, ugyanis a hálózat 

irányítottsága és az élek súlya hatással van a végeredményre (Vasas és Jordán, 2006). 

Ráadásul, bár a vizsgálatok azt mutatják, hogy a hálózati indexek a közösségek 

működésének jó, robosztus jelzői (Fedor és Vasas, 2009; Kones et al., 2009), az egyes 

indexek eltérő mértékben érzékenyek a módszertanra (a szubjektív kutatói megítélések 
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következményeképpen óhatatlanul fellépő hálózatalkotási hibákra) és az adatminőségre 

(Fedor és Vasas, 2009). Korántsem biztos, hogy az ebből fakadó hibalehetőségeket 

kiküszöbölendő megéri időt és energiát szánni a legkülönfélébb indexek alkalmazására 

– főleg, ha pontosan tudjuk, hogy mennyiben nyújt többet vagy mást egy bonyolultabb 

index. Mindezek miatt különösen érdekes az a kérdés, hogy a vizsgált indexekkel kapott 

eredmények hogyan viszonyulnak a legáltalánosabban használt, legegyszerűbb mutató, 

a szomszédok számát jelző fokszám által meghatározott fajsorrendhez. 

Kilenc hálózatot elemeztem, amelyek vízi (túlnyomórészt tengeri) közösségek 

szénforgalmát modellezték, vagyis az élek súlyozottak voltak – ez lehetővé tette, hogy 

nem csupán topológia-alapú, de súlyozást is figyelembe vevő indexeket, összesen 13 

mutatót vonjunk be a vizsgálatba. A közösségek leíróit, méretét, fajlistáit a Függelék 13. 

táblázata mutatja be. 

A hálózatokat alapvetően egységes módszertan szerint írták le, ezért azok egymással 

összehasonlíthatóak. Ugyanakkor a releváns eredmények érdekében némiképpen 

módosítani kellett az adatbázist: az élettelen komponenseket (a detrituszt) eltávolítottam 

a következő okok miatt. Egyrészt elméleti síkon is különböznek a biotikus-biotikus 

interakciók azoktól, amelyek élettelen komponenst is tartalmaznak, mivel a kettő 

dinamikája egészen eltérő. Másfelől a biotikus-abiotikus kapcsolatok nem is tekinthetők 

valódi interakciónak: például, amíg a fajok pozitívan hatnak a detrituszra (hiszen elhalt 

szerves anyagaikkal növelik annak mennyiségét), addig a detritusz növekedésének 

hatása nem ilyen egyértelmű. Ráadásul, mivel minden élő alkotóelem összeköttetésben 

áll a detritusszal, ezért ez fontosságát tekintve messzire kimagaslana a többi komponens 

közül, ami félrevezető lenne, és nem segítené a közösségek kulcsfontosságú 

szereplőinek meghatározását. (Ez nem azt jelenti, hogy nem a detritusz a legfontosabb 

„szereplő” – hiszen ez biztosítja az anyagáramok ciklussá záródását – de ezt nem 

közösségökológiai indíttatású módszerekkel érdemes vizsgálni.) Az alkalmas hálózatok 

kiválasztása során arra is figyeltem, hogy a hálózatok lehetőség szerint nagyságrendileg 

azonos méretűek legyenek (a pontok száma 13 és 34 között változott), hogy elkerüljem 

a méretkülönbség okozta esetleges torzításokat. 
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2.2. A különböző indexek és az összehasonlítás lehetőségei 

A kutatásban összesen 13 mérőszámot használtam a pozicionális fontosság 

jellemzésére, amelyet mind a kilenc hálózat esetében kiszámoltam. A legegyszerűbb és 

leginkább lokális index a szomszédok (vagyis a prédák és predátorok) száma, a fokszám 

(D) volt. A lokális ebben a kontextusban azt jelenti, hogy csak a közvetlen, direkt 

hatásokat tekintjük, az indirekt viszonyokat egyáltalán nem tekintjük. 

Az indirekt hatások figyelembe vételére alkalmas például a kulcsfaj-index (Jordán és 

Scheuring, 2004), amely számszerűsíti a fajok szerepét a közösségen belüli 

energiaáramlás fenntartásában. Azt becsüli meg, hogy bármely x-edik faj delécióját 

(kihalását) milyen mértékű másodlagos kihalás követi. Az hatás felbontható bottom-up 

(Kbu) és top-down (Ktd) tényezők eredőjére (Jordán et al., 2006): az utóbbinál x mint 

prédafaj szerepel, míg Kbu esetében x predátor. Az index a Harary-féle státus-

kontrastátus indexek ökológiai adaptálásából adódik, amelyet első ízben egy 

hadseregben fellépő parancshierarchia leírására alkalmaztak (Harary, 1959): 
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n a kérdéses x-edik fajjal táplálkozó predátorok száma, dc az x-edik fajjal táplálkozó c-

edik predátor prédafajainak száma, Kbc a c-edik predátor bottom-up kulcsfajindexe. A 

kulcsfajindex így tulajdonképpen rekurzió eredménye; a termelők top-down indexe, 

valamint a csúcsragadozók bottom-up indexe nulla. Az összeg második tagjában l az x-

edik faj prédafajainak száma, fe az x táplálékául szolgáló e-edik préda predátorainak 

száma, Kte az e-edik préda top-down kulcsfajindexe. A tagok átrendezésével az alábbi 

egyenlethez jutunk: 
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A kulcsfajindex ily módon felbontható egy direkt, közvetlen szomszédokat érintő 

hatásra, illetve egy indirekt összetevőre, amellyel azt vesszük figyelembe, hogy az x-

edik faj abundanciájában bekövetkezett változás egy trofikus kaszkádon keresztül jut el 

a közösség táplálkozási szempontból távolabbi tagjaihoz. 
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Lássuk mindezt egy példán (4. ábra)! 

Az 5. faj kulcsfajindexei a következőképpen alakulnak. A 

top-down hatások számításakor a fajt mint prédát tekintjük, 

és megfigyeljük, hogy közvetlen és „indirekt” 

predátorainak hány prédája van összesen. Ktd = ½ + 1 + ¼ + 

½×¼ + 1×¼ = 2,125. Kbu esetében az 5. faj mint predátor 

szerepel. Kbu = ½ + ½  = 1. K = Ktd + Kbu = 2,125 + 1 = 

3,125. Kdir a közvetlen, míg Kindir a közvetett hatásokat 

számszerűsíti: Kdir = ½ + ½ + + ½  + 1 + ¼ = 2,75; Kindir = 

½×¼ + 1×¼ = 0,375. 

A többi faj kulcsfajindexeit a 1. táblázat mutatja be. 

Faj Kbu Ktd Kdir Kindir K 
1 7,000 0,000 3,333 3,667 7,000 

2 1,167 0,250 1,083 0,333 1,417 

3 0,667 0,250 0,583 0,333 0,917 

4 1,500 0,250 1,750 0,000 1,750 

6 0,000 2,188 1,000 1,188 2,188 

7 0,000 2,188 1,000 1,188 2,188 

8 0,000 0,625 0,500 0,125 0,625 
1. táblázat. A 4. ábrán szereplő hálózat fajainak kulcsfajindexei. 

A kulcsfajindex használata az indirekt hatások figyelembe vételével a fokszám helyett 

(mellett) jelentős elmozdulást jelenthet a realitás irányába. Tisztában kell lenni 

ugyanakkor azzal, hogy K csak a vertikális kapcsolatokat veszi figyelembe, míg a 

horizontális interakcióra (mint amilyen például a tényleges vagy a látszólagos 

kompetíció) nem érzékeny.5 Összefoglalásként elmondható, hogy a K (hasonlóan az itt 

bemutatásra kerülő mutatószámok többségéhez) mezoskálás index: globálisabb, mint 

például a fokszám, de tekintettel van arra is, hogy az indirekt hatások a távolsággal 

gyengülhetnek, ezért lokálisabb, mint például az egész hálózatot jellemző konnektancia 

(ami a tapasztalt élek száma az összes lehetséges él számához viszonyítva). 

                                                 

5 Az indirekt hatások (vertikális és horizontális) kiterjedésének mértékét  például az ún. trofikus mezővel 
becsülhetjük meg, amely azon fajok halmaza, amelyekre a vizsgált faj egy általunk megadott 
küszöbértéknél erősebb hatással van (Jordán és Scheuring, 2004). A későbbiekben bemutatok egyéb 
alkalmas indexeket („topological importance” és „weighted importance”) is, amelyek számszerűsítik a 
távolsággal csökkenő erősségű, ugyanakkor horizontálisan is jelentkező indirekt hatásokat. 

4. ábra. Az 5. faj 
kulcsfajindexei: Kdir=2,75, 

Kindir=0,375, Ktd=2,125, 
Kbu=1, K=3,125. További 
magyarázat a szövegben. 
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A pozicionális fontosságot egy újabb szempontból ragadja meg a szociológiából átvett 

köztességi centralitás (’betweenness centrality’, BC): egy faj annál fontosabb, minél 

több, az összes pontpár között futó legrövidebb út visz át rajta (Wassermann és Faust, 

1994). 
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ahol i az általunk vizsgált pont, j és k a hálózat újabb két pontja (i ≠ j ≠ k), gjk leírja, 

hogy hány, azonos számú élt tartalmazó legrövidebb út fut j és k között, gjk (i) pedig 

azon legrövidebb utak száma, amelyeken i is rajta fekszik. M a hálózat pontjainak 

száma; a nevező így megadja azoknak a pontpároknak a számát, amelyeknek i nem 

tagja.  Összességében BCi azt méri, hogy az i pont mennyire központi helyzetű, hány 

legrövidebb út megy át rajta. A nagy érték azt jelzi, hogy az i pont törlésének hatása 

gyorsan szétterjed, illetve számos, egyébként gyorsan terjedő hatás hátráltatva lesz, 

vagyis a kérdéses pont fontos szerepet tölt be a többi pontpár „kommunikációjában”, a 

hálózat összetartásában. A kulcsfajindexszel ellentétben a köztességi centralitás 

irányítatlan hálózatokra értelmezhető. 

Némiképp eltérő aspektusát ragadja meg a fontosságnak az információs centralitás 

(’information centrality’, IC, Wassermann és Faust, 1994), amely az összes létező utat 

figyelembe veszi, nem csupán a legrövidebbet. Az egyes utak ebben az esetben 

súlyozva vannak az érintett élek számával, vagyis az út hosszával, lépésszámmal. 

A közelségi centralitás (’closeness centrality’, CC, Wassermann és Faust, 1994) 

számszerűsíti, hogy egy pont mennyire van távol az összes többitől, vagyis milyen 

hosszúak a legrövidebb utak, amelyek az adott pontból egyenként a többi ponthoz 

futnak. 
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ahol M a pontok száma, i≠j és dij a legrövidebb út hossza i és j között. CCi biológiai 

jelentése, hogy egy faj hatása milyen gyorsan jut el a közösség többi tagjához. Egy faj 

akkor van központi helyzetben, ha a többi fajt gyorsan, minél kevesebb fajon keresztül 

éri el. A háttérben az a feltételezés húzódik meg, hogy a kiindulási fajtól származó 

„információ” (például populációméret-változás közvetítette indirekt hatás, Wootton, 

1994b) torzul minden közbülső „állomáson”. Nagyobb centralitási érték fontosabb, 

központibb helyzetet jelez (azért kell az összeget invertálni, hogy a többi centralitási 

indexhez hasonlóan a nagy érték jelezze a fontosabb fajt, így közvetlenebbül össze lehet 

hasonlítani az eltérő szempontú fontosságokat). A fokszám és a centralitási indexek 

kiszámításához az Ucinet 6 szoftvert használtam (Borgatti et al., 2002).  

A továbbiakban olyan indexeket mutatok be, amelyekkel közvetlen módon nyílik 

lehetőség az indirekt hatások figyelembe vételére. Első lépésben tekintsünk egy olyan 

M számú pontból álló hálózatot, amelyben az élek súlyozatlanok és irányítatlanok! d
ija a 

j-edik faj hatása az i-edik fajra, d (’distance’) a 

lépésszám, vagyis az i és j között húzódó élek száma. Az 

index mögött az a feltételezés áll, hogy az egy élen át 

érkező hatások egyforma nagyok, illetve több lépés 

esetén a hatások multiplikatívok és additívek. Például az 

5. ábra paramétereivel: 2
12a =a1a2+a3a4. Ha a két faj 

közvetlen szomszéd, 

i
ij D

a
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= , 

ahol Di az i. faj szomszédainak száma (fokszám). d számú lépés esetén az i fajt érő 

hatások az alábbiak szerint összegezhetők: 
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amely érték minden esetben 1. Ehhez hasonlóan nem csupán az i-edik fajhoz érkező, 

hanem a tőle elinduló hatások is számszerűsíthetők, ennek értéke azonban már egytől 

eltérő is lehet, hiszen az egyes fajok relatív súlya a közösségen belül eltérő. A vizsgált 

5. ábra. TI: A hatások 
multiplikatívok és additívek. 

Magyarázat a szövegben. 
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lépésszám esetén az összes érintett fajra kifejtett ki- és beérkező hatások összessége 

együtt adja i faj topológiai fontosságát (’topological importance’, TI, Jordán et al., 

2005): 

m
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ahol m a maximális lépésszám. Ha a hálózat élei eltérő minőségűek (vagyis a hálózat 

súlyozott), akkor a számolás logikája ugyanaz, az élek azonban súlyuknak megfelelően 

szerepelnek: 
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ahol µi az i-be futó élsúlyok összege, εij pedig az i-t és j-t összekötő él súlya. Az így 

nyert index a WI (’weighted importance’). Ezt a fajta súlyozásos megközelítést elsőként 

Müller és Godfray alkalmazta a látszólagos kompetíció vizsgálata során gazda-parazita 

közösségekben (Müller és Godfray, 1999). 

A fentieket felhasználva, súlyozott és súlyozatlan esetben is meghatároztam minden faj 

fontosságát, a lépésszámot egy és tíz között változtatva. Az eredmények között (lásd a 

Függelék 13. táblázatát) csak a két szélsőértéket tüntettem fel. 

Az indexek csoportosítását, a hasonlóságok és különbségek vizsgálatát Podani János 

segítségével végeztük (SYN-TAX-2000 programcsomag, Podani, 2001; a módszertani 

részletekért lásd még Jordán et al., 2007a; Podani, 2000; Podani, 2005), itt most csak az 

eljárás logikáját ismertetem röviden, hogy az eredmények értelmezhetőek legyenek. 

A vizsgálat alapját kétféle szempont képezte. 

• Metrikus analízis keretein belül mind a kilenc hálózat esetében értelmezhető az 

indexpárok közötti korrelációk révén meghatározott távolság (különbözőség, 

’dissimilarity’), amely távolságértékek egy további lépésben klaszterezési 

eljárással csoportosíthatók. 
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• Ordinális szempontú csoportosítás (’ordinal clustering’) során a konkrét számok 

nem, csupán az indexek által megállapított rangsorok fontosak. A csoportosítás 

itt is klaszterezéssel történt. Erre a vizsgálatra azért van szükség, hogy 

felbecsülhessük a metrikus adatok által biztosított többlet-információ mértékét. 

Mind a két eljárás kilenc dendrogramot eredményez, amely az egyes hálózatokon belül 

fedi fel az indexek viszonyát. Az egyszerűsítés érdekében készítettünk egy metrikus, 

illetve egy ordinális konszenzus-dendrogramot, amelyen azokat a klasztereket tüntettük 

fel, amelyek legalább öt dendrogramon megjelentek. 

Egy másik lehetőség az indexek közötti kapcsolatok kifejezésére, hogy konszenzus-

dendrogramok helyett a kilenc közösség alapadataiból mind a metrikus, mind az 

ordinális esetben egy nagy adatbázist készítünk, és ez alapján végezzük el a 

klaszterezést. Ez utóbbi módszer előnye, hogy világossá válhatnak olyan kapcsolatok is, 

amelyek nem elég robosztusak ahhoz, hogy megjelenhessenek a konszenzus-

dendrogramon, ugyanakkor a kisebb, kevesebb pontot tartalmazó hálózatok súlya 

kisebb lesz, ami némiképp torzítja az eredményt. 

2.3. Hasonlóságok és különbségek 

A fő kérdés tehát az, hogy a fent bemutatott indexek által nyújtott információ 

mennyiben hasonló a vizsgált hálózatok esetében. A számítások közvetlen 

végeredményét a Függelék 13. táblázatában mutatom be. A 6. ábrán a konszenzus-

dendrogramok láthatók, a metrikus (a), illetve ordinális (b) esetben. 

Érdemes megfigyelni, hogy a metrikus konszenzus-dendrogram kicsivel részletesebb 

(elsősorban a kulcsfaj-index összetevőinek viszonyát illetően). Ez a kis különbség az 

ordinális skálára történő átlépés során bekövetkező információvesztésnek 

tulajdonítható. 
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6. ábra. A pozicionális fontosság mutatói között meglévő kapcsolat. Kilenc közösség elemzésével, (a) 
metrikus (b) ordinális adatok alapján készített konszenzus-dendrogram. D: fokszám, (M-1)/CC: invertált 
közelségi centralitás, K: kulcsfajindex, Kdir, Kindir, Ktd, Kbu: a kulcsfajindex direkt, indirekt, top-down és 
bottom-up komponensei,  TI1 és TI10: topológiai fontosság egy, illetve tíz lépést figyelembe véve, W1 és 

W10: súlyozott fontosság egy, illetve tíz lépést figyelembe véve, BC: köztességi centralitás, IC: 
információs centralitás. 

Általánosságban igaz, hogy nincs két olyan index, amely teljesen azonos végeredményt 

adna, ugyanakkor mindkét dendrogramon megfigyelhetők olyan indexpárok- vagy 

csoportok, amelyek hasonlóan viselkednek, vagyis tapasztalhatóak átfedések a végső 

fajsorrendben. 

A legnagyobb hasonlóság a WI1 és a WI10 között lép fel (a kilencből nyolc esetben 

bizonyultak közeli szomszédnak a metrikus, illetve hét esetben az ordinális 

vizsgálatban), de nem sokkal marad el a TI1-TI10 páros (hétszer, illetve hatszor voltak 

közvetlen szomszédok). Mindez arra utal, hogy a súlyozás megléte fontosabb szempont 

a csoportképzés során, mint a lépésszám, vagyis ez utóbbi figyelembe vétele kevésbé 

módosítja a végeredményt. A metrikus elemzés tanulsága továbbá, hogy Kindir és K 

szintén közeli szomszédok (hét hálózatban), illetve Ktd is ebbe a csoportba sorolható (öt 

hálózat esetében). A fokszám és a közelségi centralitás közvetlen közel helyezkedik el 

egymáshoz (öt eset alapján). 

Az ordinális analízis alapján levonható következtetések szerint a kulcsfaj-index 

komponenseinek kapcsolata nem annyira egyértelmű: K alkotóit a második konszenzus-

dendrogram teljesen elkülönülve tünteti fel. Kdir, Kbu és az információs centralitás mind 

a metrikus, mind az ordinális esetben a többi mutatótól teljesen függetlenül viselkedik – 

különösen az IC és a köztességi centralitás közötti kapcsolat hiánya figyelemre méltó, 



 

 

25 

mert e két mutató tulajdonképpen egymás kiterjesztésének tekinthető. A fokszám-

közelségi centralitás páros ugyanakkor továbbra is közeli kapcsolatban van, ebben az 

esetben a csoportba tartozik a köztességi centralitás is (a kilencből ötször).  

Az eredmények értelmezését az összes eredmény bemutatását követően végezem el. A 

7. ábra az egyesített adatok alapján meghatározott dendrogramokat mutatja be a 

metrikus (a), illetve az ordinális (b) esetben. 

 

7. ábra. A pozicionális fontosság mutatói között meglévő kapcsolat. Kilenc közösség adatai alapján 
létrehozott adatbázis elemzésével, (a) metrikus (b) ordinális adatok alapján készített konszenzus-

dendrogram. D: fokszám, (M-1)/CC: invertált közelségi centralitás, K: kulcsfajindex, Kdir, Kindir, Ktd, Kbu: 
a kulcsfajindex direkt, indirekt, top-down és bottom-up komponensei,  TI1 és TI10: topológiai fontosság 
egy, illetve tíz lépést figyelembe véve, W1 és W10: súlyozott fontosság egy, illetve tíz lépést figyelembe 

véve, BC: köztességi centralitás, IC: információs centralitás. 

A metrikus alapon számított dendrogram tovább erősíti a közelségi centralitás és a 

fokszám közeli elhelyezkedésére vonatkozó megfigyelést. Ez azt jelenti, hogy a sok 

kapcsolattal rendelkező fajok hajlamosak átlagosan közelebb lenni a közösség többi 

tagjához. [Ez talán nem annyira meglepő, ezért azok a fajok lehetnek igazán érdekesek, 

amelyek esetében kicsi a többi fajtól vett átlagos távolság a relatíve alacsony fokszám 

ellenére is – az ő fontosságukat összekötő szerepük (magas BC-érték) magyarázhatja.] 

Az egyesített adatok analízise során mind a metrikus, mind az ordinális esetben újra 

megfigyelhető a K és Kindir szoros kapcsolata. Ez a természetvédelmi alkalmazás 

számára különösen tanulságos lehet, hiszen azt jelenti, hogy az indirekt kapcsolatok 

sokkal inkább meghatározóak egy faj fontossága, kulcsfaj-léte szempontjából, mint a 

közvetlen összeköttetések. Érdekes módon azonban a TI-WI indexek kapcsán a súlyozás 

a négy vizsgálatból három során fontosabb tényezőnek bizonyult a csoportképzés során, 

mint a lépésszám, ami pedig arra is utalhat, hogy a lépésszám szerepe kevéssé 
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meghatározó, mint az a bináris kulcsfajindexes megfigyelésekből következne. E kérdés 

eldöntése (amelynek aktualitását az indirekt kapcsolatokkal foglalkozó példák egyre 

bővülő száma adja) további vizsgálódást igényel. Hangsúlyozni kell egyúttal, hogy a 

jelenleg nyert tapasztalatok a konszenzus-eredmények alapján állapíthatóak meg, az 

egyedi esetekben nagy különbségek is lehetnek a különböző indexek által felállított 

sorrendben. 

Mivel az élsúlyok meghatározásához képest a tiszta topológia leírása jóval egyszerűbb 

feladat, ezáltal ez utóbbi alighanem szélesebb körben alkalmazható a természetvédelmi 

gyakorlatban. Éppen ezért figyelemre méltó és tanulságos az az eredmény, amely 

szerint súlyozatlan esetben mind a köztességi, mind az információs centralitás jobban 

becsli a fajrangsort (közelebb áll WIn-hez, amely feltételezhetően a legpontosabban 

modellezi a valós viszonyokat), mint akár a fokszám, akár a közelségi centralitás. 

Az elmélet és gyakorlat további közelítése érdekében a jövőben érdemes lenne 

megvizsgálni, hogy a hálózati pozíció alapján definiált kulcsfajok milyen biológiai 

funkció ellátásáért felelősek általában, illetve megállapítható-e valamiféle trendszerűség 

e tekintetben. Ezzel összefüggésben érdekes az is, hogy a különböző centralitási 

indexek milyen biológiai különbségekre érzékenyek. Ami pedig a kérdés elméleti 

továbbgondolását illeti, a tényleges, a funkcionális fontosság megismerésének ígéretes 

útja a dinamikai vizsgálatok, szimulációk alkalmazása (Libralato et al., 2006; Jordán et 

al., 2008), amelyen jelenleg is dolgozunk6. Ezzel párhuzamosan módszertani 

szempontból igen érdekes kérdés, hogy a kapott eredmények mennyire jellemzőek a 

hálózatokra általában: a vizsgálatot ezért a jövőben tervezem megismételni hasonló 

paraméterekkel (fajszámmal, fokszámeloszlással, stb.) rendelkező mesterségesen 

előállított hálózatok esetében. 

Ebben a fejezetben számos, viszonylag egyszerűen meghatározható indexet mutattam 

be, amelyekkel a fajok fontossági sorrendje becsülhető. Fő tanulság, hogy a fontosság 

megértéséhez érdemes több szempontot figyelembe venni, például többféle objektív 

                                                 

6 Eredményeinket 2010. szeptemberében mutattuk be Rómában a XX SITE – Ecological Science Today 
konferencián. (Kahramanogullari, O., Jordán, F., Benedek, Zs.: CoSBiLab LIME: a software for building 
stochastic dynamical ecosystem models c. előadás.) 
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mutatót alkalmazni. A továbbiakban mutualista, elsősorban pollinációs hálózatokon 

keresztül egy új módszert mutatok be, amely az eddigiektől eltérő szemléleti keretben 

teszi lehetővé a fontos fajok kiválasztását. 

3. POLLINÁCIÓS HÁLÓZATOK 

Egyre több kutató gondolja úgy, hogy a táplálkozási viszonyokhoz hasonlóan a növényi 

szaporodást befolyásoló interakciók (elsősorban a beporzás, másodsorban a 

magterjesztés) is fontos, meghatározó kapcsolatok lehetnek egy közösség 

szerveződésében és életében. Ebből következik, hogy tanulmányozásuk segítheti a 

közösség működésének mélyebb megértését (Jordano, 1987; Bascompte et al., 2003; 

Memmot et al., 2004). Beporzó közösségekkel különböző érdeklődésű szakemberek 

foglalkoznak: a konzervációbiológusok például a következőkben bemutatásra kerülő 

pollinációs krízis szempontjából tárgyalják a pollinátor-növény fajegyütteseket (Kearns 

et al., 1998; Steffan-Dewenter et al., 2006). A mutualista közösségek vizsgálata fontos a 

növényi szaporodásbiológia kutatói számára (Arroyo et al., 1982; Ramirez és Brito, 

1992), továbbá a növényi evolúcióra ható kényszereket vizsgáló kutatók (Jermy, 1984) 

és populációgenetikusok is foglalkoznak velük (Mitchell et al., 1998; Eckhart et al., 

2006). 

Az élőhelypusztulással részben összefüggő jelenség az élőhelyek fragmentációja, 

amelynek talán legkevésbé szembetűnő, de volumenét tekintve jelentős hatása, hogy 

megváltoztathatja a fajok közötti kapcsolatokat, így az ökoszisztémák működését.  Az 

ok az, hogy a különböző fajok eltérően reagálnak az élőhelyek feldarabolódására, a 

beporzást végző rovarok például (a predátorokkal egyetemben) igen érzékenyek rá 

(Steffan-Dewenter és Tscharntke, 2002). Ez bizonyos növényfajok esetében a beporzási 

folyamat megritkulásához, súlyosabb esetben elmaradásához vezethet, aminek a 

kérdéses növényfaj lokális kihalása lehet az eredménye. Ha a megritkulás több fajt is 

érint, akkor a következmények a közösség egészére nézve is igen jelentősek lehetnek, 

ezért a jelenséget pollinációs krízis néven emlegetik (Kearns et al., 1998). 

A probléma nem csupán természetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is felmerül, 

hiszen a pollinátorok beporzó tevékenysége egyfajta „ökoszisztéma szolgáltatás” 

(Nabhan és Buchmann, 1997; Wallace, 2007): a pollinátorok jelentős hasznot hajtanak 
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az embernek a termesztett növények beporzásával.7 E haszon elmaradása miatti 

aggodalom lehet az oka a tudományos cikkek és egyéb dokumentumok, bizottságok 

nagy számának, amelyek bizonyos beporzók világszerte jellemző egyedszám-

csökkenésével foglalkoznak (Kevan, 1991; Biesmeijer et al., 2006; Committee on the 

Status of Pollinators in North America, 2007). 

Vannak azonban kutatók, akik óvatosságra intenek, miszerint felesleges pánikkeltés 

globális krízist emlegetni (Ghazoul, 2005): a különböző beporzóknak eltérő a 

jelentősége, ezért néhány faj eltűnése nem vonja maga után a terméshozam csökkenését, 

emiatt pedig nem lehet ezekre a beporzó fajokra alapozni a közösségek védelmét. A 

probléma volumene mindenesetre indokolja a beporzó közösségek alaposabb 

vizsgálatát. 

Bár a beporzásból alapvetően mindkét partner hasznot húz, a kapcsolat nem 

szimmetrikus, sem a kapcsolatok számát, sem azok erősségét tekintve: a növény 

számára a szaporodás (ezen keresztül a génáramlás és az evolúcióképesség) a tét, addig 

a beporzó félnek ez „csupán” táplálkozás. A nektár befektetés a növénynek, nyereség a 

beporzónak, ezért érdekkülönbség áll fenn a nektár mennyiségét illetően. A cél 

lehetőség szerint a partner kizsákmányolása, ami evolúciós értelemben destabilizálhatja 

a kapcsolatot. A mutualista, kölcsönösen előnyös kapcsolatok ezért igen közel állnak az 

antagonista (parazita) kapcsolatokhoz, könnyen egymásba alakulhat a kettő 

(tulajdonképpen egy kontinuum két végpontjáról van szó). Az egymásba alakulás 

(ugyanazon partnerek között) a körülményektől függően kisebb időskálán is 

bekövetkezhet (Bronstein, 2001). 

A beporzás mellett a figyelem az utóbbi időkben a növény-magterjesztő, illetve a 

növény-hangya kapcsolatok felé is irányul. Az előbbiek a kapcsolat hasonló jellege 

                                                 

7 2000-ben egyedül az Amerikai Egyesült Államokban, csak a mézelő méhek beporzó tevékenységének 
„értéke” 14,6 milliárd dollárra becsülhető (Morse és Calderone, 2003): ez annak a termésnek az összes 
értéke, amely a méhek általi beporzástól függött abban az évben. Bár a környezetgazdaságtani becslések 
igen érzékenyek az alkalmazott módszerekre (Marjainé Szerényi, 2005), a lényeg a nagyságrenden van, 
ami milliárd dollárokban mérhető egy adott évben (különösen globális léptékben). A beporzási intenzitás 
csökkenése komoly bevételkieséssel járhat, nem beszélve a súlyos élelmezési gondokról, vagyis a 
beporzók populációinak csökkenése rövidebb vagy hosszabb távon gazdasági és társadalmi krízist is 
okozhat. 
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miatt könnyen összehasonlíthatók a pollinációs interakciókkal, ezért gyakran együtt 

tárgyalják őket. Kissé eltérő a szintén mutualista növény-hangya reláció, hiszen itt a 

növény nyeresége indirekt módon jelentkezik: a nektárért cserébe a hangyák védelmet 

nyújtanak a herbivorokkal szemben. A növény-hangya kapcsolatban tehát egy harmadik 

fél, a herbivor is felbukkan, a sikerességet a hangya-herbivor viszony is közvetlen 

módon befolyásolja (Bronstein, 1998). A továbbiakban elsősorban a növény-pollinátor, 

esetenként a növény-magterjesztő kapcsolatokra összpontosítok. 

3.1. A pollinációs hálózatokról általában 

A beporzó hálózatok elemzése mögött számos implicit feltételezés húzódik meg 

(Vázquez et al., 2005). Például   

• nincs keresztbeporzás vagy önmegtermékenyítés, 

• minden beporzási tevékenység sikeres (vagy a sikertelenség aránya azonos az 

összes fajpár esetében), 

• nincsenek egyéb limitációk (pl. tápanyaghiány), 

• nincs nektárlopás és egyéb negatív hatás, kizsákmányolás, stb. 

A beporzó hálózatok szerkezetét, topológiáját a kutatók sokszor a táplálékhálózatok 

kutatása során kialakított eszköztár kisebb-nagyobb módosításával vizsgálják (Jordano, 

1987). Mégis, a trofikus és beporzó hálózatok szisztematikus összehasonlítására eddig 

nagyon kevés példa van a szakirodalomban, pedig ez elengedhetetlen lenne, hogy a 

táplálékhálózati kutatások során elért eredményeket (vagy bizonyos esetekben a 

kifejlesztett módszereket) alkalmazni lehessen. A szisztematikus összevetés segíthetné a 

topológia és a működés összefüggéseinek mélyebb megértését is (Olesen et al., 2006). 

A következőkben összefoglalom az eddigi eredményeket. 

A pollinációs és a táplálékhálózatok számos tulajdonságukban hasonlítanak egymásra, 

van azonban néhány jellemző különbség is. A pollinációs hálózatok felfoghatók egy 

speciális táplálkozási hálózatként, mely termelőkből és elsődleges fogyasztókból áll 

(Memmot et al., 2004), vagyis a pollinációs hálózatok páros gráfok8. 

                                                 

8 Emlékeztetőül, a páros gráfok esetében a pontok két osztályba sorolhatók, és élek csak a különböző 
osztályú pontok között futnak. 
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Ahogy arról korábban szó volt, az élek alapvetően kölcsönösen előnyös (+,+) 

kapcsolatokat jelenítenek meg, szemben a trofikus gráfok predációs, „+/-” típusú 

kapcsolataival. 

A táplálékhálózatokra jellemző az adatok olykor nagymérvű aggregálása: egyrészt az 

alacsonyabb taxonómiai szinteken kérdéses a fajok elhatárolása (bizonyos esetekben, 

például ami a baktériumokat illeti, megoldhatatlan a feladat). Sőt, az egyes fajok pontos 

meghatározása rendszerint feleslegesen sok befektetést igényel az így nyert 

információhoz képest (Cohen et al., 1993). Aggregálás ugyanakkor előfordulhat 

magasabb rendszertani szinteken is: trofikus fajként hivatkozunk fajok olyan 

csoportjára, melyek közös prédákkal és predátorokkal rendelkeznek (Solow és Beet, 

1998). A pollinációs hálózatokban azonban mindig biológiai fajok szerepelnek, vagyis 

sokkal jobb felbontásúak az adatok. 

A beporzó hálózatokról elmondható, hogy a legtöbb kapcsolattal rendelkező, generalista 

fajok egymással kapcsolatban állva egy „magot” hoznak létre a közösségen belül, 

ezekhez kapcsolódnak a ritka, specialista fajok9 (Bascompte et al., 2003). Másképpen 

megfogalmazva, az egy vagy kevés szomszéddal bíró specialista fajok (az együtt 

evolválódó fajpárok elméletével szemben) jellemzően a generalistákkal állnak 

kapcsolatban.  Mivel ugyanaz a generalista faj több különböző specialistával is 

kapcsolatban áll, a fajpárok között így átfedés tapasztalható a közös generalisták révén. 

Az interakcióknak ezt a jellegzetes mintázatát beágyazottságnak nevezték el.10 

A 2.a. táblázat egy hipotetikus esetet mutat be, amikor tökéletes a beágyazottság: minél 

inkább specialista egy faj, annál jobban a „generalistább” fajokhoz kötődik. A sorokban 

a növényi, az oszlopokban az állati partnerek szerepelnek (erre utal a N, illetve Á 

jelölés). A 2.b. táblázat egy ugyanolyan fajszámú valós közösség (Beehler, 1983) 

kapcsolati mátrixát szemlélteti (a közösség rövid bemutatása 8.2. Függelékben 

található). 

                                                 

9 A mutualista közösségekben a beporzók/magterjesztők és a növények között egyaránt találhatunk 
specialista és generalista fajokat. 
10 A beágyazottság kifejezés a biogeográfiából származik, a különböző szigetek fajkészleteiben meglévő 
átfedések jellemzésekor használják (Patterson, 1987). 
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a. Á1 Á2 Á3 Á4 Á5 Á6 Á7 Á8 Á9  b. 2 7 6 8 1 5 9 3 4 
N1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

N2 1 1 1 1 1 1 1 1 1  15 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

N3 1 1 1 1 1 1 1 1 1  17 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

N4 1 1 1 1 1 1 1 1 1  23 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

N5 1 1 1 1 1 1 1 1 0  24 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
N6 1 1 1 1 1 1 1 1 0  26 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

N7 1 1 1 1 1 1 1 1 0  27 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

N8 1 1 1 1 1 1 1 1 0  30 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

N9 1 1 1 1 1 1 1 0 0  28 1 1 1 1 0 0 1 1 0 

N10 1 1 1 1 1 1 1 0 0  18 1 1 1 1 0 1 0 0 0 

N11 1 1 1 1 1 1 1 0 0  34 1 1 1 1 0 1 0 0 0 
N12 1 1 1 1 1 1 1 0 0  16 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

N13 1 1 1 1 1 1 0 0 0  31 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

N14 1 1 1 1 1 1 0 0 0  32 0 1 0 1 0 1 1 0 0 

N15 1 1 1 1 1 1 0 0 0  35 0 1 1 0 0 0 1 1 0 

N16 1 1 1 1 1 1 0 0 0  19 1 0 1 0 0 0 1 0 0 
N17 1 1 1 1 1 0 0 0 0  20 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

N18 1 1 1 1 1 0 0 0 0  22 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

N19 1 1 1 1 1 0 0 0 0  38 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

N20 1 1 1 1 1 0 0 0 0  40 0 1 0 0 1 0 1 0 0 

N21 1 1 1 1 0 0 0 0 0  10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

N22 1 1 1 1 0 0 0 0 0  12 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
N23 1 1 1 1 0 0 0 0 0  11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

N24 1 1 1 1 0 0 0 0 0  13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

N25 1 1 1 0 0 0 0 0 0  21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

N26 1 1 1 0 0 0 0 0 0  25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

N27 1 1 1 0 0 0 0 0 0  29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

N28 1 1 0 0 0 0 0 0 0  33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
N29 1 1 0 0 0 0 0 0 0  36 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

N30 1 1 0 0 0 0 0 0 0  37 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

N31 1 1 0 0 0 0 0 0 0  39 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. táblázat. a. Egy hipotetikus közösség tökéletesen beágyazott kapcsolati mátrixa. Minél 
inkább specialista egy faj, annál jobban a „generalistábbakhoz” kapcsolódik. b. Egy 
ugyanolyan fajszámú valós közösség kapcsolati mátrixa. A beágyazottság, bár nem 

tökéletes, de jól megfigyelhető. 

A 8. ábra a 2.b. táblázatban leírt kapcsolati 

mátrixú közösség kapcsolati hálóját mutatja be. A 

fajokat a kapcsolataik száma alapján rendeztem el. 

A mutualista közösségek általában beágyazottak, 

jellemző rájuk a 8. ábrán látható ránézeti kép 

(Bascompte et al., 2003). 

A beágyazott szerkezet dinamikai követ-

kezménye, hogy csökken a fajok közti 

kompetíció, aminek következtében nőhet az 

együtt élő fajok száma (Bastolla et al., 2009). 

Emellett a „beágyazottabb” közösségek 

ellenállóbbak a random kihalásokkal (Memmott et 

al., 2004), és az élőhely-vesztéssel (Fortuna és 

Bascompte, 2006) szemben. 

8. ábra. A specialisták a generalistákhoz 
kötődnek. 1-9: állati, 10-40: növényi 

partnerek. Az ábra NetDraw szoftverrel 
készült (Borgatti et al., 2002). 
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Sokan úgy gondolják, hogy a táplálékhálózatok ezzel szemben inkább 

kompartmentalizáltak, vagyis felépítésük moduláris. Ez azt jelenti, hogy a fajok közötti 

kapcsolat egy-egy modulon belül igen erős, míg az egyes kompartmenteket gyengébb 

interakciók fűzik egymáshoz (Krause et al., 2003). 

Az újabb kutatások arra utalnak, hogy kompartmentalizáció előfordulhat a mutualista, 

elsősorban beporzó hálózatokban is, ez azonban a közösségméret függvénye: a 

modulok száma és mérete nő a fajszámmal. A nagy (mintegy 150 pontnál nagyobb) 

pollinációs hálózatok minden eddig vizsgált esetben modulárisnak bizonyultak, míg az 

50 pontnál kevesebbet tartalmazókra ez egyáltalán nem volt jellemző (Olesen et al, 

2007). Fortuna és munkatársai (2010) árnyalják a kialakult képet, a vizsgálatok 

tanulsága szerint ugyanis azok a közösségek beágyazottak és modulárisak egyszerre, 

amelyekben párhuzamosan alacsony a konnektancia is, vagyis viszonylag kevés 

kapcsolat figyelhető meg ténylegesen az elvben szóba jöhetőek közül. 

A modularitás konzervációbiológiai következménye lehet, hogy a modulon belül 

bekövetkezett kihalási esemény hatása lassabban terjed át más modulokra, ezért 

bizonyos hatások várható következményeinek becsléséhez érdemes lehet a közösségek 

e szempontú vizsgálata is. 

3.2. A topológiai kényszerek és az ökoszisztéma-funkciók 

Memmot és munkatársai a beporzási krízis lehetséges hatásainak feltérképezésekor 

másodlagos kihalásokat szimuláltak: arra a kérdésre keresték a választ, hogy bizonyos 

beporzók kipusztulásakor milyen mértékben változhat az összfajszám (Memmot et al., 

2004). Tapasztalataik azt mutatják, hogy bár várhatóan csökken a növényfajok száma, a 

csökkenés nem egyenesen arányos a pollinátor-pusztulással, mivel a közösségekre 

bizonyos fajvesztési tolerancia jellemző, melynek hátterében egyrészt a redundancia, 

másrészt a beágyazott szerkezet állhat. További szimulációk megerősítették a 

kapcsolatok eltérő számában és erősségében jelentkező aszimmetrikus 

közösségszerkezet stabilizáló szerepét (Bastolla et al., 2009), illetve minden jel arra 

mutat, hogy e szerkezet fontos a koevolúció és specializáció folyamatai során 

(Bascompte et al., 2006; Blüthgen et al., 2007). Az aszimmetria révén viszonylag 
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könnyen növelhető a közösség „mérete”, hiszen könnyebben be tudnak illeszkedni az új 

fajok (Thompson, 2006). 

Bascompte és munkatársai (2006) az aszimmetria biodiverzitás-növelő szerepét 

vizsgálták 19 növény-beporzó és 7 növény-magterjesztő közösségben. A közösségek 

változatosak földrajzi értelemben (a sarkvidékektől a trópusokig különféle klimatikus 

sajátságú területekről származnak), emellett kvantitatívak, vagyis a kapcsolatokat 

bemutató élek súlyozottak, a súlyt a relatív látogatási gyakoriságok jelentik. Valójában 

azonban az élekhez nem csupán egy, hanem kétféle súly is tartozik, ami a növény és a 

mutualista eltérő kapcsolatstruktúrájából, és ebből következően a függőség eltérő 

mértékéből adódik. Ez azt jelenti, hogy minden ij fajpár esetében definiálható egy 

N
ijf érték, ami az i-edik növényfaj függése a j-edik állatfajtól (az összes látogatási 

esemény azon hányada, amely ettől a bizonyos állatfajtól származik; f.N felső indexe 

arra utal, hogy a növény szempontjából vizsgáljuk a függőséget). Hasonlóan, A
jif  a j-

edik állatfaj függése az i-edik növényfajtól (az összes látogatási esemény azon hányada, 

amely erre a bizonyos növényfajra irányul). 

Ezek alapján minden interakció esetében felírható az aszimmetria mértéke, amelyre a 

továbbiakban az első szerző, Bascompte után B-indexként fogok hivatkozni: 

( )A
ji

N
ij

A
ji

N
ij

ij ffmax

ff
B

−

−
=  

Vizsgálataim célja annak megállapítása volt, hogy egy közösség szerkezete, az azt leíró 

hálózat tiszta topológiája önmagában mennyiben határozza meg a közösségi funkciók 

meglétét, működését (vagyis mennyiben ad jó becslést egy faj közösségi szerepére egy 

tisztán topológiai alapú, bináris index). Azt feltételeztem, hogy az élsúlyokat 

figyelembe vevő B-index jó mérője lehet egy faj pozíciójának, ezért ezt korreláltattam 

egy topológiai indexszel. Erős összefüggésnek az a kellemes gyakorlati következménye 

lehet, hogy a céloktól függően a közösség vizsgálatakor elegendő lenne a topológia 

felvétele, ami jóval kevesebb ráfordítással jár, mint a látogatási gyakoriságok 

részletekbe menő megfigyelése. Meg kell jegyezni azonban, hogy ez óhatatlanul a 

ritkább események elhagyásához vezethet, ami torzíthatja a kapott eredményt. 
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Az elemzésben a korábban a táplálékhálózatok vizsgálatánál 

bemutatott TI (Topological Importance Index) volt 

segítségemre (Jordán és Scheuring, 2004). Emlékeztetőül 

bemutatok egy példát (9. ábra), amellyel az index működését 

szemléltetem. Tekintsük a legegyszerűbb esetet, amikor csak 

a direkt hatásokat vesszük figyelembe (a vizsgálatban sem 

foglalkoztam az indirekt hatásokkal, hogy minél 

közvetlenebbül össze lehessen hasonítani az eredményeket a 

B-indexszel)! A fajok többi fajra gyakorolt hatását 

szeretnénk számszerűsíteni. Az 1. faj három szomszédja 

felől egyformán 1/3 erősségű hatásokat kap, míg az ő hatása, 

mivel a szomszédai kevesebb kapcsolattal rendelkeznek, 

arányosan nagyobb. Az 1. faj topológiai fontossága, 1
1TI = 1 

+ 1 + ½ = 2,5. Ugyanígy 1
2TI = ½, 1

3TI = ⅓, 1
4TI =⅓, 

.
1
5 3,1=TI . 

A közvetlen szomszédok közötti kapcsolatok jellemzésére a TI értékek kiszámítása után 

képeztem egy, a B-indexhez hasonló, de immáron tisztán topológia-alapú aszimmetria-

indexet: 

( )ji

ji

ij TITImax

TITI
TI

−

−
= . 

Az eredeti tanulmányban (Bascompte et al., 2006) elemzett adatbázisból a TI program 

méretbeli korlátai miatt az összes magterjesztő, valamint 13 pollinátor-hálózatot tudtam 

elemezni. Utolsó lépésként megvizsgáltam, hogy van-e kapcsolat a B- és TI-

aszimmetriák között. Erős korreláció arra utalhat, hogy a hálózati topológia önmagában 

is fontos kényszert jelent a közösség működésében tapasztalt mintázatokon. 

A 10. ábra az 1. számú pollinátor-közösség (a grönlandi tundra közössége) esetében 

kapott grafikont mutatja be. 

9. ábra. A TI index 
szemléltetése. Az 1. faj 

hatása a többi fajra 
nagyobb, mint viszont, 

mert több olyan 
szomszédjának egyedüli 

szomszédja. 
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10. ábra. Súlyozott (B) és topológiai index (TI) kapcsolata az 1. pollinátor közösségben. 

A pontok összképe a többi közösség esetében is hasonló volt. Látható, hogy a szóródás 

heterogén (bizonyos tartományban, 0,8 és 1 között minimális, máskor, így 0 és 0,5 

között viszont igen nagy), vagyis nem teljesülnek a Pearson-féle korrelációszámítás 

feltételei, így csak Spearman-féle rangkorreláció számolható. A statisztikai elemzéseket 

(most és a későbbiekben is) GraphPad InStat 3.05 szoftverrel végeztem. Az 

eredményeket a 3. táblázat foglalja össze: 

Pollinátor Magterjesztő 
# ρ p # ρ p 

1 0,7926 < 0,0001 1 0,753 < 0,0001 

2 0,9289 < 0,0001 2 -0,0088 0,9689* 

3 0,8199 < 0,0001 3 0,2188 0,0216 

5 0,6985 < 0,0001 4 0,6069 < 0,0001 

10 0,7007 < 0,0001 5 0,8216 < 0,0001 

11 0,6278 < 0,0001 6 0,6545 < 0,0001 

12 0,6868 < 0,0001 7 0,4778 < 0,0001 

13 0,5166 < 0,0001    

14 0,7788 < 0,0001    

15 0,7947 < 0,0001    

16 0,8832 < 0,0001    

17 0,809 < 0,0001    

18 0,8303 < 0,0001    

Átlag 0,7590  Átlag 0,5888  
3. táblázat. A terepi adatok alapján meghatározott, illetve topológia-alapú 

aszimmetria kapcsolata. A Spearman-féle rangkorreláció eredményei. 

Az eredmények egyedül a 2. magterjesztő hálózat esetében nem szignifikánsak, ezért 

szerepel csillag a táblázat megfelelő cellájában. A továbbiakban ezt a ρ-értéket 

kihagytam az átlag számításából. A kétféle rangsor elsősorban a beporzó hálózatok 
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esetében fed át jelentős mértékben. A relatív szórás is jóval kisebb a beporzó hálózatok 

esetében 14,56%, míg a magterjesztőknél 36,8%. (Mindez felveti azt a kérdést, hogy 

vajon mennyire jogos együtt kezelni a két hálózattípust.) 

A fentieket összefoglalva megállapítható, hogy a topológia önmagában is jól, különösen 

a pollinációs hálózatok esetében igen megbízhatóan becsli a terepi adatok alapján 

számított eredményeket. Más szavakkal megfogalmazva, a közösség struktúrája 

alapvetően meghatározza a vizsgált, aszimmetrikus kapcsolatszerkezettel összefüggő 

folyamatokat. 

3.3. Indirekt hatások és természetvédelmi következmények 

A fajok között fennálló aszimmetrikus kapcsolatok tehát fontos kényszert jelentenek a 

közösségi funkciók betöltésekor, a közösségek működésében. Kérdés, hogy hogyan 

használhatjuk ezt az információt természetvédelmi célokra? A válasz az, hogy a 

szerkezeti kényszer (amennyiben objektíven módon akarjuk kijelölni a fajokat) 

befolyásolhatja a fontos fajok meghatározását is. Ennek pozitív üzenete az, hogy ha 

felismerjük ezeket a kényszereket, akkor az így nyert tudást felhasználhatjuk az adott 

közösség védelmében. Egyszerűbb lehet például a megfelelő célok kijelölése, ami a 

hatékonyság előfeltétele. 

További kutatásaim során azt vizsgáltam, hogy milyen módon lehet kijelölni a fontos 

fajokat a természetvédelem számára, illetve mennyiben módosul mindez, ha nem 

csupán a közvetlen, de az indirekt kapcsolatokat is figyelembe vesszük. Egy újonnan 

kifejlesztett módszerrel ún. topológiai kulcsfajokat jelöltem ki a vizsgált 

közösségekben, vagyis olyan, várhatóan kiemelkedően fontos fajokat kerestem, melyek 

a hálózat szerkezetében elfoglalt speciális helyzetüknek köszönhetik esetlegesen 

kiemelkedő szerepüket. Második lépésként több, egyre növekvő számú kulcsfajból álló 

halmazt határoztam meg a közösségeken belül, és vizsgáltam ezek egymáshoz való 

viszonyát: az eltérő méretű kulcsfaj-halmazok közötti átfedéseket. Vizsgálataim alatt a 

fajok közötti kapcsolatok megléte, a hálózat szerkezete, topológiája volt érdekes, vagyis 

arra voltam kíváncsi, hogy mely fajok hatnak egymásra közvetlenül vagy közvetve. A 

mechanizmussal (például a kapcsolatok aszimmetriájával, eltérő jelentőségével, stb.) 

nem foglalkoztam. 
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3.3.1. Az NCEAS-adatbázis 

Egy kaliforniai kutatóintézet (National Center for Ecological Analysis and Synthesis, 

University of Santa Barbara, CA, USA) folyamatosan bővülő, mára már szabad 

hozzáférésű Internetes adatbázisával dolgoztam11, amelynek jelenleg 84 ökológiai 

hálózatából 34 növény-beporzó kapcsolatokat ír le. A közösségek között szerepelnek 

többek között azok is, amelyeken a szerkezet és funkció összekapcsolódását vizsgáltam. 

Az adatbázisban szereplő hálózatok viszonylag nagyok, vagyis sok fajból állnak, és ami 

még fontosabb: megközelítőleg azonos módszertan szerint írták le őket. Az adatbázis 

nemzetközileg elismert, a hálózatok számos vizsgálat alapjául szolgáltak már (lásd 

például Memmot et al., 2004, Bascompte et al., 2006, Olesen et al., 2006). A 

továbbiakban a beporzó hálózatokról lesz bővebben szó. 

A hálózatok az adat típusa alapján három csoportba sorolhatók. A legegyszerűbb 

esetben az adatok binárisak (az élek súlyozatlanok). A második csoportban a 

kapcsolatok erőssége a látogatási ráta alapján került meghatározásra, vagyis azt 

vizsgálták, hogy egy adott időegység alatt hány darab, adott beporzófajú egyed kereste 

fel a vizsgált növényfaj virágait. A harmadik csoportban a súlyokat úgy határozták meg, 

hogy a vizsgált növényfajon megfigyelt beporzó egyedek között milyen arányban 

fordulnak elő a kérdéses pollinátorfaj egyedei. A 34 hálózatból a jelenlegi vizsgálatban 

technikai okok miatt csak kilenc elemzésére vállalkoztam, mert  

• a használni kívánt módszerhez bináris adatokra volt szükségem, ugyanis az 

alkalmazott módszerek érzékenyek a súlyozásra. (Elvileg szóba jöhető megoldás 

lehetne, hogy a súlyozott hálózatokból súlyozatlanokat készítünk. Ugyanakkor a 

hálózat szerkesztése során sokkal több ráfordítást igényel a súlyok 

megállapítása, ami részletesebb kapcsolati struktúra regisztrálásával is jár, 

vagyis az eredetileg bináris esetben a finomabb részletek könnyen rejtve 

maradhatnak. A súlyozott esetekben pedig az adatfelvétel módjában eleve voltak 

különbségek, így összességében a torzítások minimalizálása miatt a 

legegyszerűbb megoldás a súlyozott esetek kizárása volt). 

                                                 

11 www.nceas.ucsb.edu/interactionweb/  
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• Kis mérete miatt kénytelen voltam kizárni a Dupont és munkatársai által leírt 

hálózatot is (Dupont et al., 2003), ennek magyarázatára később még visszatérek. 

Bináris adatok használata, ami nem csupán súlyozatlanságot, de irányítatlanságot és az 

előjelek mellőzését is jelenti, néhány következménnyel jár a módszer 

használhatóságával kapcsolatban. Egyrészt egyszerűbb lesz az adatgyűjtés, ami jelentős 

költségcsökkentő tényező lehet, emellett a kapott eredmény kevéssé lesz érzékeny arra, 

hogy a mutualista (vagy annak hitt) kapcsolat a mutualista-parazita átmenet mely 

állomásánál is jár jelenleg. Ugyanakkor, kérdéses, hogy az eredményekben mindez 

mekkora torzulást okoz. Vasas és Jordán (2006) tanulmánya szerint a bináris indexekkel 

ellentétben egy félkvantitatív, az egzakt értékek helyett csupán a súlyok nagyságrendjét 

figyelembe vevő mechanizmus már kielégítő módon becsli a súlyozott esetben kapott 

eredményeket. A 3.2. fejezetben bemutatott vizsgálat eredményei azonban arra utalnak, 

hogy az egyszerűsítés során a közösség életében legfontosabb fajok fontossági sorrendje 

nem változik, így a bináris adatok használata feltehetően12 nem vezet műtermékhez e 

fajok esetében – használatuk tehát a költségtényezők figyelembe vételével egyértelműen 

indokolt lehet. A súlyozatlanság következményeinek eldöntése, pontosabban a torzítás 

mértékének becslése (és annak eldöntése, hogy vajon van-e különbség az egyes indexek 

vagy akár a különböző interakciókra fókuszáló hálózatok esetében), további 

vizsgálódást igényel. 

3.3.2. Topológiai kulcsfajok és kulcsfajkomplexek 

Ahogy arról korábban szó volt, az objektivitás háttérbe szorulása (vagyis inkább az 

„aranyos”, karizmatikus fajok védelme a fontosak helyett) gyakori és súlyos gond a 

természetvédelmi gyakorlatban. Felmerül azonban egy más jellegű, komoly 

következményekkel járó probléma is, ha egyszerre több faj védelme válik szükségessé. 

Ha a védendő fajok meghatározása objektíven (például egy hálózati index által 

felállított rangsor alapján) történik is, akkor több faj esetén csak az adott módon 

meghatározott fontossági sorrend vehető figyelembe. 

                                                 

12 Az óvatos megfogalmazás a tesztelési lehetőségek hiánya miatt indokolt. 
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Azonban ha egyszerre több fajt szeretnénk védeni, akkor olyan rangsorra lenne szükség, 

amely valóban többfajú megközelítésre épül, vagyis ahol a fajok fontosságát 

közösségökológiai összefüggésben, azaz a többi faj együttes figyelembe vételével 

határoztuk meg. Ehhez fajkombinációk, fajcsoportok együttes jelentőségét kell 

számszerűsíteni valamiféleképpen. Egy példát mutat be a 11. ábra, amelyen egy 

képzeletbeli hálózat, egy 10 fajból álló kis közösség látható. 

Elsőként tegyük fel, hogy az a faj fontos a közösség életében, amely sok kapcsolattal 

rendelkezik. 

 

11. ábra. A többfajú megközelítés. Egy faj védelme során az 1. fajt érdemes választani, két faj esetén a 2. 
és 3. fajt, mert e kettő összességében több kapcsolattal rendelkezik. 

Ebben az esetben a közvetlen szomszédok számát leíró hálózati indexet (a fokszámot, 

D) célszerű meghatározni, és az 1. faj a legfontosabb (D = 5), ezt követi a 2. (D = 4), 

majd a 3. (D = 3). Ha egy fajt kell védelemre jelölni, akkor ezek alapján az 1. óvása a 

legoptimálisabb a közösség működése szempontjából. Mi a teendő azonban, ha két fajt 

tudunk védelem alá helyezni? A magától értetődő válasz az, hogy ekkor az 1. után a 2. 

fajt vonjuk be a védelmi programba. Ezzel szemben, ha megfigyeljük a 11. ábrát, akkor 

kiderül, hogy két faj kiválasztása esetén a 2. és a 3. együttes védelme kedvezőbb, mint 

akár az 1. és a 2. akár az 1. és a 3. faj védelme, mert ebben az esetben összességében 

több más fajjal áll kapcsolatban a kijelölt fajpár. (Mivel pollinációról van szó, a cél az, 

hogy az összes növényfaj be legyen porozva, de az „érjük el a közösség minél több 

tagját minél kevesebb faj bevonásával, minél kevesebb lépésben” elvnek más típusú 

interakciók esetében is lehet létjogosultsága.) 

Az ökológiában korábban nem volt olyan módszer, amely az itt bemutatott több 

szempontú megközelítést figyelembe vevő számításokat lehetővé tette volna. A 
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szociológiából ismert KeyPlayer 1.44 szoftver (Borgatti, 2003a) ökológiai alkalmazása 

azonban segíthet a probléma mélyebb megértése és megoldása során. 

Az elemzés középpontjában a „KeyPlayer probléma” (Borgatti, 2003b), illetőleg annak 

egy alesete áll. Ez azzal foglalkozik, hogy ha az ép, m pontú hálózatban „információt” 

(például a populációméret-változás közvetítette hatást) terjesztünk n számú pontból 

kiindulva, akkor mely n (n<m) pont az, melyből a hálózat lehető legtöbb pontja d számú 

lépésen belül elérhető (az n számú kiindulási pontot is beleértve). Az n számú pontot 

tartalmazó halmaz az S komplex. Egyenlettel: 

.
m

d
R

j Sj
∑

×=

1

100  

R (reachability, elérhetőség) a „KeyPlayer probléma” megoldása (százalékban 

kifejezve). A szoftver megadja, hogy a lehető legnagyobb R érték melyik n elemű 

ponthalmazból kiindulva érhető el. 

Lássuk mindezt egy példán! A 12. ábrán egy hipotetikus hálózat látható, m = 7. 

Keressük az egyelemű S komplexet (n = 1), vagyis azt a fajt, melyből kiindulva a 

hálózat lehető legnagyobb hányada egy lépésben elérhető (d = 1). A fajok kapcsolatait a 

4. táblázat mutatja be. Ezek alapján a 3. faj lesz a megoldás. 

 

 

Elért fajok 
Az elért fajok 

százaléka Faj 
d = 1 d = 2 d = 1 d = 2 

1 1, 4 1, 2, 4 29 43 
2 2, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 43 71 
3 3, 5, 6, 7 2, 3, 5, 6, 7 57 71 
4 1, 2, 4 1, 2, 4, 5 43 57 
5 2, 3, 5 2, 3, 4, 5, 6, 7 43 86 
6 3, 6 3, 5, 6, 7 29 57 
7 3, 7 3, 5, 6, 7 29 57 

4. táblázat. A 12. ábrán látható hálózatban szereplő fajok 
kapcsolatai. 

12. ábra. Hipotetikus hétfajú 
hálózat. Ha d = 1, akkor a 3. faj 

a legfontosabb. 
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Vegyük észre, hogy d = 1 esetén az lesz a célfaj, amely a legtöbb szomszéddal 

rendelkezik (tehát legnagyobb a fokszáma, D). Ekkor a megoldás a 3. faj. Azonban ha d 

= 2, akkor már az 5. faj lesz védendő, amelynek kevesebb közvetlen szomszédja van, 

mint a 3-nak. Egy további, ezúttal létező közösség legfontosabb KeyPlayer-fajának 

elérhetőség alapú kiszámolására vonatkozó példa a Függelék 8.3. fejezetében olvasható. 

Nagyon tanulságos, természetvédelmi szempontból pedig különösen hasznos 

számszerűen is összehasonlítani a különböző lépésszámok esetén tapasztalt 

sorrendekben megfigyelhető különbségeket, erről a 3.4.4. fejezetben bővebben szót 

ejtek.  

A „KeyPlayer probléma” megoldásai a topológiai (szerkezet alapján meghatározott) 

kulcsfajok, az S komplexek a topológiai kulcsfajkomplexek, tehát nem közvetlenül az 

eredeti, Paine-i-Power-i értelmezésben használom a kulcsfaj fogalmát. Emlékeztetőül: 

az eredeti definíció tapasztalati alapú; a kulcsfajok biomasszájukhoz képest aránytalanul 

nagy hatással vannak a közösségek szerveződésére vagy működésére (Power et al., 

1996). A jelenlegi modellben a fajok hálózati pozíciójuknak köszönhetik kiemelkedő 

jelentőségüket, erre utal a „topológiai” jelző, ugyanakkor a KP-index jól korrelál a 

biológiai fontossággal, azaz a Power-i definícióval. 

A szimulációk során az S komplexek mérete n = 1-től n = 6-ig változott, d = 2 volt, így 

tudtam tekintettel lenni az indirekt kapcsolatokra is. Egyes szerzők szerint ugyanis a 

kétlépésesnél lényegesen hosszabb, ténylegesen meglévő indirekt hatásokra is 

tekintettel kell lenni (Yodzis, 2000; Borrett et al., 2010), e távolabbi hatások hordereje 

azonban még távolról sem tisztázott kérdés a szakirodalomban. Scotti és kollégái (2007) 

például úgy találták, hogy két lépésnél hosszabb indirekt hatások léte nem kimutatható 

(ráadásul vizsgálatuk középpontjában ugyanaz az NCEAS-adatbázis szerepelt, amelyet 

én is használtam). Két lépésnél hosszabb indirekt hatásokkal én magam azért sem 

foglalkoztam, mert ez technikai okból is jelentős korlátozás lett volna a későbbiekben, 

ugyanis még e nagynak számító hálózatok esetében is nagyon hamar (alacsony n 

elemszámnál) elértem volna a 100%-os elérhetőséget, vagyis az összes pontot. Ez azért 

probléma, mert ekkor már nem lehet egyértelműen meghatározni az optimális 

kulcsfajkomplexet, hiszen kijelölhető több olyan n elem is, melyből elérhető a teljes 

hálózat (R = 100%). Ez az oka annak is, hogy a komplexméret felső határa n = 6 volt, 
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ugyanis sok hálózatnál n = 7 esetben már eljutottam a 100%-os elérhetőségig, két lépést 

megengedve. A korábban említett, Dupont és munkatársai által leírt hálózatot is azért 

kellett kizárnom az elemzésből, mert két lépés esetén már a második, kételemű 

komplexszel elértem a hálózat összes pontját. 

3.3.3. A topológiai kulcsfajkomplexek egymásba ágyazottsága 

A KeyPlayer szoftver futtatásával minden hálózat esetében egy olyan táblázatot hoztam 

létre, amely bemutatja a különböző méretű kulcsfajkomplexekbe tartozó fajokat. 

Példaként lásd az 5. és a 6. táblázatot, ahol a med_2, illetve a ram jelű hálózat13 

elemzésének végeredménye látható. (Az előbbi az Andok 1900 méter körüli 

magasságának, az utóbbi egy venezuelai száraz síkságának beporzó közösségét írja le – 

a közösségek részletesebb jellemzése a Függelék 8.3. és 8.4. fejezetében olvasható). A 

sorokban a fajok kódjai szerepelnek, amelyekkel a fajok azonosíthatók a Függelék 

előbb említett fejezeteiben feltüntetett fajlisták alapján. Az oszlopok a különböző 

méretű kulcsfajkomplexek elemszámát mutatják. Ha a kérdéses faj szerepel egy adott 

méretű kulcsfajkomplexben, akkor a cellában 1-es érték szerepel. 

Ha az egyre növekvő elemszámú kulcsfajkomplexek tartalmazzák kisebb, kevesebb 

elemszámú halmazok alkotóit, akkor azt mondjuk, hogy a komplexek egymásba 

ágyazottak. (Ez a fogalom nem azonos a 

beágyazottsággal, amellyel a specialista-

generalista kapcsolatok átfedését jellemzik!) 

Az 5. táblázat halmazai tökéletesen 

egymásba ágyazottak, míg a 6. táblázatban 

bemutatott halmazok egymásba ágyazottsága 

kisebb mértékű (az egymásba ágyazottság 

számszerűsítésével a 3.3.5. fejezet 

foglalkozik). 

                                                 

13 A vizsgált hálózatokat a leírójuk nevéből képzett hárombetűs rövidítésekkel jelöltem. A szerzőkkel 
kapcsolatban ld. a 9. táblázatot (49. oldal)! 

n 
 

fajok 
1 2 3 4 5 6 

1 1 1 1 1 1 1 
44 - 1 1 1 1 1 
81 - - 1 1 1 1 
77 - - - 1 1 1 
85 - - - - 1 1 
88 - - - - - 1 

5. táblázat. A med_2 hálózat különböző 
méretű kulcsfajkomplexei. A komplexek 

teljesen egymásba ágyazottak. 
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Az egymásba ágyazottság ténye komoly 

következményekkel járhat a természetvédel-

mi törekvések hatékonyságát és sikerességét 

illetően. Ha ugyanis egymásba ágyazottak a 

komplexek, akkor a legfontosabb faj védelme 

után további anyagi források bevonásával 

automatikusan sort keríthetünk a második 

legfontosabb védelmére és így tovább 

(másképpen megfogalmazva a védelmi célok 

ekkor hierarchikusak). Az 5. táblázat 

esetében például ez azt jelenti, hogy ha 

figyelembe vesszük a közösség szerkezetéből adódó kényszereket, akkor a #1 faj 

védelme után a #44 faj védelem alá helyezése az optimális megoldás. Ha azonban az 

egymásba ágyazottság mértéke alacsony, mint például a 6. táblázatban bemutatott ram 

jelű közösség esetében, akkor a legfontosabb faj (#25) védelme már nem a 

legoptimálisabb megoldás további források bevonásával. Ebben az esetben a két 

legfontosabb fajt tartalmazó (n = 2) halmaznak nem eleme a legfontosabb faj, vagyis két 

másik faj (#18, #62) válik „célfajjá”. Mindez azt jelenti, hogy nem állítható fel 

célhierarchia, az aktuálisan védendő fajok a forrás mennyiségétől függenek, ami az 

optimális hosszú távú stratégia kidolgozását, ha nem is lehetetleníti el, de 

körülményessé teszi. Az itt bemutatott érvelés akkor válik különösen fontossá, ha a 

fajok védelme relatíve költséges. 

3.4.4. Az indirekt hatások és a többfajúság szerepe a rangsorolásban 

Ebben a fejezetben arról lesz szó, hogy a legegyszerűbb, fokszám alapú rangsorhoz 

képest mennyiben változik a fajok fontosságának megítélése többfajú megközelítésben, 

az indirekt hatások figyelembe vétele mellett. Ennek vizsgálatára azért van szükség, 

mert az ökológiai kutatások során a fokszám a legáltalánosabban használt hálózati index 

(Dunne et al., 2002; Otto et al., 2007; Okuyama és Holland, 2008; Aizen et al., 2008), 

ugyanakkor automatikus, kritika nélküli használata nem feltétlenül segíti a közösségek 

védelmét olyan mértékben, ahogy azt elsőre talán várnánk. 

n 
 

fajok 
1 2 3 4 5 6 

25 1 - 1 - - - 
18 - 1 - 1 1 1 
62 - 1 - - - - 
26 - - 1 1 1 1 
56 - - 1 - - - 
49 - - - 1 1 1 
71 - - - 1 1 1 
1 - - - - 1 - 
2 - - - - - 1 
4 - - - - - 1 

6. táblázat. A ram kulcsfajkomplexei esetében 
az egymásba ágyazottság kisebb mértékű (az 
egymásba ágyazottság számszerűsítéséről a 

3.3.5. fejezetben lesz szó). 
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Példaként a korábban bemutatott két közösség, a venezuelai ram és az Andok-beli 

med_2 helyzetét elemzem számszerűen. Az egyes fajokat kétféleképpen jellemeztem: 

egyrészt a fokszámukkal (D), másrészt azzal, hogy benne vannak-e az első hat 

kulcsfajkomplex valamelyikében. (Emlékeztetésképpen, a fajokat kódok jelölik, az 

azonosítást a 8.3. és 8.4. Függelék fajlistái teszik lehetővé.) 

A ram esetében az alábbi 10 faj szerepelt a kulcsfajkomplexekben: #25, #18, #62, #26, 

#56, #49, #71, #1, #2, #4. A 7. táblázat a legtöbb szomszéddal rendelkező, illetve a 

kulcsfajkomplexekben megjelenő, kisebb fokszámmal rendelkező fajokat mutatja be. 

(Félkövéren szedve szerepelnek azok a fajok, amelyek nagy fokszámúak ÉS 

szerepelnek a kulcsfajkomplexekben is.) 

  A fokszám alapján fontos fajok 
Kis fokszámú, a 

kulcsfajkomplexekben 
szereplő fajok 

Faj 76 62 18 25 12 66 69 61 71 26 56 49 1 2 4 

D 16 10 8 7 6 6 6 5 5 4 4 3 2 2 1 

7. táblázat. A legtöbb szomszéddal rendelkező, illetve a 
kulcsfajkomplexekben szereplő fajok fokszáma (ram). 

Ha a fokszámot vennénk alapul a fajrangsor meghatározásakor, akkor elsősorban a 

7. táblázatban bemutatott fajokat lenne célszerű védelem alá helyezni, értelemszerűen a 

megfelelő sorrendben. Éppen ezért különösen e sok szomszéddal rendelkező fajok 

esetében fontos tudni, hogy szerepelnek-e a kulcsfajkomplexekben, vagyis ugyanolyan 

nagy-e a szerepük az indirekt hatások közvetítésében is, a közösség egészét figyelembe 

véve. 

Figyeljük meg, hogy a 6. táblázatban bemutatott tíz kulcsfajból mindössze négy 

szerepelne a fenti, fokszám alapú listán. A legfontosabbnak ítélt #25 a maga hét 

szomszédjával csak negyedik, a második komplex fajai (#62, #18) a második és 

harmadik helyen szerepelnének (D = 10 és D = 8). Ugyanakkor a legtöbb szomszéddal 

rendelkező #76 még a legnagyobb vizsgált kulcsfajkomplexben sem jelenik meg, míg 

feltűnően kevés szomszéddal rendelkező fajok fontosnak bizonyulnak, sőt, egyikük (#4) 

specialista! Vajon mi lehet ennek az oka? A választ a 13. ábra világítja meg. 
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13. ábra. A ram jelű hálózat, a két fajcsoport elkülönítve jelenik meg. Pollináció szempontjából a hálózat 
öt komponensre osztható. Részletes magyarázat és a színek jellemzése a szövegben. Az ábra NetDraw 

szoftverrel készült (Borgatti et al., 2002). 

A hálózatot az áttekinthetőség érdekében úgy ábrázoltam, hogy a felső sorban a 

beporzókat (külön a jobb felső sarokban a specialistákat), az alsó sorban a növényeket 

tüntettem fel. A nyilak konvenció szerint a növények felé mutatnak, de ennek az 

elemzés szempontjából nincs jelentősége. A kulcsfajkomplexek fajait kék szín jelöli [a 

legfontosabb KeyPlayer-fajt (#25), pedig sötétkék], míg a fokszám alapján 

legfontosabbnak ítélt faj (#76) sárga színű. 

Az ábrából kitűnik, hogy beporzás szempontjából a közösség egy nagyobb és négy 

kisebb komponensre tagolódik, ez utóbbiakban mindössze 2-4 faj szerepel. Mivel a 

kulcsfajok között a kisebb komponensek fajai is szerepelnek, ez azt jelenti, hogy a 

negyedik kulcsfajkomplexet követően (vö. a 6. táblázattal) összességében a közösség 

több fajához juthatunk el két lépésen belül, ha áttérünk a kisebb komponensek fajaira. 

Általánosságban feltételezhető, hogy a kis komponensek fajai csak akkor jelennek meg 

az első néhány komplexben, ha nem túl nagy maga a közösség. Itt azonban meg kell 

állnunk egy pillanatra, ugyanis felmerülhet a kérdés, hogy ha a közösség több részből 
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áll, akkor nem lenne-e célszerűbb a kisebb komponenseket kizárni a vizsgálatból, és 

csak a legnagyobb komponenssel foglalkozni. A válasz nem, ugyanis tekintettel kell 

lenni arra, hogy bár a kutatás a beporzási viszonyokra koncentrál, azok, ha mégoly 

fontosak is, nem kizárólagos kapcsolatok, a fajok (amelyek egy jó része ráadásul nem is 

szerepel a pollinációs vizsgálatokban) számos más interakció révén is kapcsolatban 

állnak egymással. Ahogy arról korábban szó volt, a pollinációs hálózat az egész 

közösséget reprezentáló hálózat alhálózata csupán, amelynek vizsgálatát a beporzási 

viszonyok alapvető jelentősége indokolja. Azonban (szerencsés esetben) az egész 

közösséget kívánjuk a lehető legmegfelelőbb módon védeni, ezért tekintetbe kell venni 

a pillanatnyi szempontból látszólag elkülönülő, de más szempontok alapján akár 

központi helyzetben lévő fajokat is. 

Bár a kisebb komponensek fajai csak a legnagyobb komplexekben jelennek meg, a 

fokszám- és kulcsfaj-rangsor már a kisebb komplexek esetében is eltérőnek bizonyult, 

tehát az a tény, hogy egy, illetve két lépést veszünk figyelembe, már a legfontosabb 

fajok esetében is eltérő sorrendet eredményezhet. 

A 13. ábrán is jól látszik, hogy a pollinátorok csaknem fele specialista, míg az általam 

legfontosabbnak ítélt fajokról (#25, #18) a cikk szerzői is megemlítik, hogy a 

pollinátorok között a leginkább generalisták (7-8 növényfajt látogatnak rendszeresen), 

fontos szerepet töltenek be a közösségben. Ehhez hasonlóan az eredményeimet minden 

vizsgált közösség esetében összevetettem a leíró cikkekben közölt terepi 

tapasztalatokkal. Az általam legfontosabbnak ítélt fajok jelentőségét a terepi leírások is 

alátámasztották, ezért arra a meggyőződésre jutottam, hogy a KeyPlayer-en alapuló, 

indirekt hatásokat is figyelembe vevő módszernek a hiányosságai ellenére is (melyekről 

később szólok) van létjogosultsága. 

Láttuk, hogy a ram hálózat kulcsfajkomplexei kevéssé egymásba ágyazottak. A 

tökéletesen egymásba ágyazott komplexekkel rendelkező med_2 hálózat vizsgálata 

azonban azt mutatja, hogy a fokszám- és a kulcsfaj-rangsor különbségét nem az 

egymásba ágyazottság eltérő mértéke okozza. Emlékeztetőül, a kulcsfajok a következők 

voltak (sorrendben): #1, #44, #81, #77, #85, #88. A 8. táblázatban a legtöbb 
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szomszéddal rendelkező, illetve a kulcsfajkomplexekben megjelenő fajok fokszáma 

szerepel. 

 A fokszám alapján fontos fajok 
Kis fokszámú, a 

kulcsfajkomplexekben 
szereplő fajok 

Faj 77 76 75 1 7 80 94 78 92 44 81 85 88 

D 34 28 11 9 6 6 5 5 5 3 3 1 1 

8. táblázat.  A legtöbb szomszéddal rendelkező, illetve a 
kulcsfajkomplexekben szereplő fajok fokszáma (med_2). 

Az előző esethez hasonlóan igencsak eltér egymástól a két rangsor. A hat kulcsfajból 

mindössze kettő (#1, #77) szerepel a nagy fokszámú fajok listáján, az első kulcsfaj itt is 

negyedik a fokszám-sorban. Erre a hálózatra is jellemző, hogy kis fokszámú és 

specialista fajok is szerepelnek a kulcsfajkomplexekben, ennek hátterében ugyanaz az 

ok húzódik meg, mint a ram esetében (bár itt pollinációs szempontból csak három 

komponensre tagolódik a hálózat). A 14. ábra a hálózatot mutatja be, az előzőeknek 

megfelelően is elkülönítve jelenítettem meg a növényeket és a pollinátorokat. 

 

14. ábra. A med_2 jelű hálózat, páros gráfként ábrázolva. Részletes magyarázat és a színek jellemzése a 
szövegben. Az ábra NetDraw szoftverrel készült (Borgatti et al., 2002). 
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A kulcsfajkomplex tagjait ezúttal is kék, az első kulcsfajt (#1) pedig sötétkék színnel 

jelöltem, míg a második és harmadik legnagyobb fokszámú faj (#75, #76) nem jelenik 

meg a kulcsfajkomplexekben, színük ezért sárga. Különbség az előző közösséghez 

képest, hogy itt a növények a nagyobb jelentőségűek mind a fokszám-, mind a kulcsfaj-

sorrend tekintetében. 

Vannak azonban olyan, alacsony fokszámú, de annál nagyobb jelentőségű kulcsfajok, 

melyek a nagy komponensben helyezkednek el. Ilyen faj például a #44, amely már a 

második komplexben megjelenik, pedig csak három szomszéddal rendelkezik. 

Kulcsszerepét elsősorban annak köszönheti, hogy az interakciós hálózat integritásában 

játszik közre (a hálózat egymástól távol fekvő részeit hidalja át), mert három 

szomszédja közül kettő igen kiterjedt szomszédsággal rendelkező, generalista faj (#77, 

#75). Mindez azonban csak a kulcsfaj-indexek kiszámolása után derül ki, a #44 első 

ránézésre, pusztán a közvetlen szomszédok száma alapján igen jelentéktelennek tűnik. 

A hálózat ehhez hasonló, „kapocs” jellegű pontjait, melyek kevés, de nagy fokszámú 

szomszéddal rendelkeznek, a szociológiában ’broker’-eknek nevezik, és régen leírták 

már a hálózatok vizsgálatával foglalkozó kutatók. A biológiában ismertetett első 

kulcsfaj (1969), Paine tengericsillaga, a Pisaster ochraceus is ilyen faj volt. Ezzel 

szemben mostanában néhány kutató az első pillantásra is felismerhető, nagy fokszámú 

fajok jelentőségét hangsúlyozza (például Dunne et al., 2002). E kérdéssel kapcsolatban 

további viták és izgalmas felfedezések várhatók a szakirodalomban. 

3.3.5. Az egymásba ágyazottság számszerűsítése és lehetséges háttere 

A konkrét, objektív természetvédelmi célok kijelöléséhez egzakt módon 

számszerűsíteni kell az egymásba ágyazottság mértékét (Atmar és Patterson, 1993). 

Ebben a Nestedness Temperature Calculator elnevezésű szoftver volt a segítségemre 

(NTC, Atmar és Patterson, 1995), amelyet egyre szélesebb körben használnak az 

ökológiában (Báldi, 2003, Memmot et al., 2004). A szoftver számszerűsíti a vizsgált 

mátrix rendezettségét, ami százalékban kifejezhető: ezt a százalékos értéket nevezzük a 

mátrix fokban kifejezett hőmérsékletének. A tökéletes egymásba ágyazottság 0% (0 

fok), ezek a leghidegebb mátrixok. Monte Carlo szimulációval meghatározható egy 

szignifikancia-szint (P), amely megadja azt a valószínűséget, hogy egy véletlenszerűen 

generált azonos méretű és kapcsolatszámú mátrix ugyanolyan hőmérsékletű vagy még 
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„hidegebb” („egymásba ágyazottabb”) lesz annál, mint amelyet éppen vizsgálunk; kis P 

érték tehát nagyobb mértékű egymásba ágyazottságot jelent. A szimulációra azért van 

szükség, mert a hőmérsékletek közvetlen összevetése csak az azonos méretű mátrixok 

esetében megengedett. Minden szimuláció során 500 futtatást végeztem, majd az 

átlagos szignifikancia-értékeket vettem figyelembe. 

Az egymásba ágyazottság mértéke mellett fontos lehet annak ismerete is, hogy mely 

hálózati tulajdonság(ok) eredményez(nek) egymásba ágyazott kulcsfajkomplexeket. 

Erre azért lehet szükség, mert bizonyos egyszerűen megfigyelhető tulajdonságok 

indikátorként funkcionálhatnának, segítségükkel könnyen, idő- és pénzigényes 

vizsgálatok nélkül eldönthető lenne, hogy mely közösségek azok, amelyek védelme a 

közösségszerkezet okozta kényszerek miatt forráshatékony, illetve nehézkes lehet. 

Az egymásba ágyazottság háttere a matematika terén is viszonylag új, egyelőre 

tisztázatlan probléma, én korrelációk vizsgálatával közelítettem a kérdést: bizonyos 

hálózati paraméterek és az egymásba ágyazottság kapcsolatát elemeztem. A vizsgált 

paraméterek a következők voltak: a fajok (pontok), ezen belül külön a pollinátorok és a 

növények száma (rendre N, Np, Nn), illetve a pollinátor/növény arány (Np/Nn). A 

hálózatok jellemzésében fontos mutató továbbá az élek (kapcsolatok) száma (L), és a 

konnektancia (a megvalósuló kapcsolatok aránya az összes szóba jöhető kapcsolat 

közül) is. Ez utóbbi páros gráfokra definiált indexe a fent alkalmazott jelölésekkel a 

következő (Olesen et al., 2002): 

np NN

L
bipC

∗
= . 

(Eredetileg a konnektancia meghatározására a C=L/S2 képlet használatos, ahol S a 

fajszám. Ezt a fent bemutatott módon kissé módosítani kellett a gráfok páros volta 

miatt, erre utal a ’bip’ jelölés: angolul a páros gráfot ’bipartite graph’-nak nevezik). A 

fajszám és a konnektancia állandóan és széles körben alkalmazott paraméter az 

ökológiai hálózatok leírásakor (Dunne et al., 2002; Estrada, 2007b; Blüthgen, 2007; 

Aizen, 2008). A pollinátor/növény arány újabban használatos, egyre népszerűbb mutató 

(Blüthgen et al., 2007; Vázquez et al., 2009), amely a pollinátorhálózat topológiájának 
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jellemzésére alkalmas, mivel hasonló fajszámú és kapcsolatsűrűségű hálózatok között is 

képes különbséget tenni. 

A következő lépésben azt vizsgáltam, hogy mely hálózati tulajdonságok okozhatnak 

alacsony szignifikancia- (P) értéket, vagyis egymásba ágyazottságot. Ahogy azt 

korábban írtam, korrelációkat vizsgáltunk P és a fent ismertetett hálózati paraméterek 

között. Az egyes hálózatok esetében kapott értékeket a 9. táblázatban mutatom be. 

Kód N Np Nn Np / Nn L bipC P Szerzők 
arr_1 185 98 87 1,13 365 0,0428 0,034 

arr_2 105 62 43 1,44 183 0,0686 0,028 

arr_3 69 28 41 0,68 87 0,0758 0,161 

Arroyo et al., 1982 

cl 372 276 96 2,88 923 0,0348 0,042 Clements és Long, 1923 

hoc 127 86 41 2,10 184 0,0522 0,069 Hocking, 1968 

mcm 160 54 106 0,51 204 0,0356 0,036 McMullen, 1993 

med_1 88 46 42 1,10 83 0,0430 0,112 

med_2 115 72 43 1,67 125 0,0404 0,017 
Medan et al., 2002 

ram 86 53 33 1,61 109 0,0623 0,366 Ramirez és Brito, 1992 

9. táblázat. A vizsgált interakciós hálózatok általános jellemzői. N: a fajok, Np: a 
pollinátorok, Nn: a növények száma. Np/Nn: pollinátor/növény arány. L: kapcsolatok száma, 

bipC: páros gráfokra definiált konnektancia. P: szignifikancia, az egymásba ágyazottság 
mérőszáma. 

A bemutatott paraméterek körül egyik sem korrelál szignifikáns mértékben az 

egymásba ágyazottság mértékével, az egymásba ágyazott jelleg és az itt bemutatott 

szerkezeti jellemzők nincsenek egymással kapcsolatban. 

A bemutatott kutatás összegzéseképpen megállapítható, hogy az egyszerűbb, fokszámok 

alapján kialakított rangsor nem feltétlenül mutatja a fajoknak a közösségszerkezet 

szempontjából meghatározó jelentőségét. (Ez általánosabb szintre emeli a korábbi, 

táplálékhálózatok vizsgálatával megállapított következtetéseket.) Felmerül a kérdés, 

hogy a KeyPlayer-rangsor mennyivel reálisabban tükrözi a tényleges sorrendet, hiszen 

egyenlő súlyúnak tételezi fel a fajokat, kapcsolatokat, a direkt és indirekt hatásokat. Ez 

jogos kritika, védekezésül azonban elmondható, hogy ehhez hasonló megközelítést 

korábban nem használtak az ökológiában, sem a természetvédelemben. Így ez a modell 

kezdeti lépésnek tekinthető csupán, melyet a későbbiekben szeretnék tovább fejleszteni, 

hogy kiküszöbölhessem ezeket a problémákat. 

Az előző két nagy fejezetben a fajok fontosságáról, a fontosság számszerűsítésének 

jelentőségéről, lehetőségeiről és buktatóiról volt szó. A következőkben a hálózatelmélet 
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egy harmadik, megközelítésmódját tekintve teljesen eltérő természetvédelmi 

alkalmazási lehetőségét mutatom be. 

4. TÁJÖKOLÓGIAI HÁLÓZATOK 

Az eddig tárgyalt közösségökológiai folyamatok térben, a sokszor a meghökkentően 

komplex tájban játszódnak le. Az észak-amerikai tavakban végzett vizsgálatok például 

kimutatták, hogy bizonyos halfajok jelenléte indirekt módon befolyásolja a szárazföldi 

növények beporzását: a halak vízben élő szitakötőlárvákkal táplálkoznak, ennek 

következtében csökkentik a szárazföldön a kifejlett szitakötők számát. A szitakötők 

beporzó fajok predátorai, így összességében a halastavak közelében több a beporzó, ami 

hatékonyabb beporzást eredményez. Egy ilyen halfaj megritkulása vagy kipusztulása 

indirekt módon csökkenti a beporzás hatékonyságát (Knight et al., 2005). Egy másik 

példát szolgáltat a térbeliség közösségökológiai hatására egy argentin tanulmány 

(Rodríguez-Cabal et al., 2007), amelyben kimutatták, hogy a fragmentálódást követően 

csökken az endemikus törpeoposszum  (Dromiciops gliroides) állománya. Az oposszum 

kizárólagos magterjesztője az erdei ökoszisztémában kulcsfajként számon tartott 

fagyöngy-fajnak (Tristerix corymbosus), amely az őshonos erdei fafajok beporzásában 

kulcsfontosságú chilei kolibri (Sephanoides sephanoides) egyedüli téli nektárforrása. A 

fragmentálódás során tehát végső soron, közösségökológiai interakciókon keresztül 

változik az újulat mennyisége és összetétele, ami hosszú távon az egész közösség 

életére kihatással van. 

Ebben a fejezetben arról lesz szó, hogy a hálózatelmélet milyen módon alkalmazható 

olyan kérdések vizsgálatára, ahol kulcsszerepet játszik a térbeliség. 

4.1. Tájökológiai modellek 

A tájökológiai problémák hálózat alapú megközelítését érdemes a fragmentáció 

jelenségének tárgyalásával kezdeni. 

Napjainkban az élőhelypusztulás mellett igen komoly probléma az élőhelyek 

feldarabolódása is. A két folyamat hatását nehéz egymástól elválasztani, ugyanakkor 

egyre több érv szól amellett, hogy a fragmentáció önmagában véve is van olyan káros, 

hogy az egyik legnagyobb veszélyt jelenti mind a biológiai sokféleség fennmaradása, 

mind az ökoszisztémák működése és a fajok közötti kapcsolatok szempontjából (Fahrig, 
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2003; Steffan-Dewenter és Tscharntke, 2002; Cushman, 2006). Ennek hátterében több, 

egymással párhuzamosan ható ok áll. 

Először is, a feldarabolódás során nő a kerület 

és a terület egymáshoz viszonyított aránya. 

Lássuk mindezt egy példán (Standovár és 

Primack, 2001 alapján Benedek és Vasas, 

2008)! A 15.a. ábrán látható egységnyi 

élhosszúságú négyzet kerülete 4 m, területe 1 

m2, a kerület-terület arány 4 az 1-hez. A 15.b. 

ábrán a négyzet ketté lett osztva (így 

modellezhető például egy útépítés egy erdőfoltban). A téglalapok kerülete 3 m, területe 

0,5 m2, a kerület-terület arány így 3:0,5=6. Az arány növekedése azért rossz, mert így 

megnő a szegélyzóna kiterjedése, vagyis nagyobb területen érvényesülnek a 

kedvezőtlen folyamatok (mint amilyen például a specialista fajok visszaszorulása, 

invazív vagy az fajok térnyerése), amelyeket összefoglalóan szegélyhatásként ismerünk 

(Standovár és Primack, 2001; Fonseca, 2008). Bár a szegélyek kiterjedésének lehetnek 

pozitív hozadékai is (például intenzívebbé válhat bizonyos fajok mozgása, Fahrig, 

2003), ökológiai-természetvédelmi szempontból általában mégis inkább a negatív 

hatások dominálnak (Báldi, 1998). 

A fragmentálódás további negatív következménye lehet, hogy a szegélyek megjelenése 

megváltoztathatja bizonyos fajok viselkedését, amely károsan befolyásolhatja a túlélést 

(Irwin, 2008; Verbeylen et al., 2009). Ezen túl az élőhelyfoltok izolálódhatnak 

egymástól, ami a foltokban rekedt populációk génállományát érintheti igen hátrányosan 

(Dixo et al., 2009; Broadhurst et al., 2008). Végül pedig a fajok eltérő reakciója miatt 

alapjaiban változhatnak meg a fajok közötti kapcsolatok (Yates et al., 2007; Kolb, 

2008), ami nagy horderejű változásokkal járhat együtt, ahogy azt a korábbi 

oposszumos-fagyöngyös példa is illusztrálja. 

A fragmentáció jelensége alapjában véve kétféle módon vizsgálható: egyrészt terepen 

vagy mesterséges körülmények között végzett megfigyelésekkel és kísérletekkel, 

másrészt modellek és szimulációk révén; a következőkben ez utóbbiakról lesz szó 

15. ábra. A fragmentáció során nő a 
kerület-terület arány. Benedek és Vasas 

(2008) nyomán. 
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röviden. Szempontunkból először is a metapopulációk elméletét kell megemlíteni, 

amely olyan populációk dinamikáját vizsgálja, melyek között vándorló egyedek vagy 

terjedő propagulumok teremtenek kapcsolatot (Levins, 1970). A metapopuláció 

tulajdonképpen „a populációk populációja”. 

Levins dolgozta ki az első modellt az 1960-as évek végén, melyben a migrációs (vagy 

kolonizációs) és a kihalási (extinkciós) rátákat, valamint a benépesített és üresen 

hagyott foltok arányát vette figyelembe (Levins, 1969). Itt ejtenék szót a pillanatnyilag 

lakatlan, de élőhelyként hasznosítható foltok jelentőségéről. Mivel egy foltban 

természetes esemény lehet a populáció kihalása, majd az újra-kolonizáció, ezért a 

természetvédelmi gyakorlatban igen fontos biztosítani a faj számára kolonizálásra 

alkalmas foltokat (Wiens, 1997). 

A Levins-modell, illetve továbbfejlesztett változatai (például Hanski és Thomas, 1994; 

Gotelli és Kelley, 1993) térben implicitnek tekinthetők, mert csak az elfoglalt 

élőhelyfoltok arányát veszik figyelembe. Ezzel szemben a térben explicit 

metapopulációs modellek a lokális interakciók teljes metapopulációra kifejtett hatását 

vizsgálják. A lokális populációkat például egy szabályos rácsháló sejtjeiként tekintik, és 

a populációk méretét diszkrét vagy folytonos változóval jellemzik. Ilyen típusú 

modellek például a sejtautomaták (Plotnick és Gardner, 2002; Silva et al., 2008). Egy 

harmadik típust képviselnek a térben realisztikus modellek, melyek használatakor az 

élőhelyfoltok számtalan tulajdonságát figyelembe lehet venni (pl. szomszédsági 

viszonyok, szegély átjárhatósága, lásd Hanski, 2008).  

4.2. Hálózatok a tájban 

A térben explicit és a térben realisztikus modellek mind a faj-élőhely kapcsolatokat, 

mind az élőhelyek térbeli és időbeli elrendeződését képesek egyidejűleg kezelni, ezért 

hasznos eszközök lehetnek a döntések előkészítésében: segíthetnek megbecsülni, hogy a 

különböző populációk hogyan fogják benépesíteni a heterogén élőhelyeket (Turner et 

al., 1995). Kétségtelen hátrányuk azonban, hogy igen költséges (és módszertani 

nehézségekkel terhelt) a megfelelő méretű és minőségű adatbázis összeállítása, ráadásul 

a végkövetkeztetések igen érzékenyek a kiindulási adatokra. Ezek a korlátok a modellek 

természetvédelmi gyakorlatban történő alkalmazását nehézkessé teszik (Standovár és 
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Primack, 2001). E probléma orvoslására lehet megoldás a tájökológiai kutatásokban a 

gráfelmélet alkalmazása; erre utal a publikációk növekvő száma is (Schneider et al., 

2003; Chetkiewicz et al., 2006; Vogt et al., 2007; Hepcan et al., 2009). A hálózat-alapú 

szemlélet révén hatékonyan lehet számszerűsíteni, hogy egy adott élőhelyfolt hogyan 

viszonyul a többi folthoz, illetve a táj egészéhez, vagy például könnyen, ökológiailag 

értelmes módon becsülhető a fragmentálódás mértéke (Cantwell és Forman, 1993; 

Urban és Keitt, 2001). További előny, hogy e szemléleti kereten belül könnyű 

összehasonlítani a szóbajöhető földhasználati-kezelési forgatókönyvek lehetséges 

hatásait (Girvetz et al., 2008). 

A tájökológiai problémák hálózat alapú megközelítése során kétféle térszerkezeti elem 

használata jellemző: a hálózat csúcsai az élőhelyfoltokat, élei a foltokat összekötő 

ökológiai folyosókat reprezentálják. A gráfot különféle hálózati indexekkel 

jellemezhetjük, így például megállapítható, hogy mely térszerkezeti elem a 

legmeghatározóbb az összekötöttség fenntartása szempontjából. Azt, hogy éppen mely 

indexet használjuk a térszerkezeti elemek jellemzésre, az aktuális kérdés határozza meg. 

Az eredmények használhatóságát növelhetjük többféle, komplex index alkalmazásával a 

vizsgálatok során (Jordán et al., 2003). Számos tanulmány (és a saját, korábban 

bemutatott vizsgálatok) végső következtetése, hogy az ökológiai hálózatok 

kulcsfontosságú szereplőinek azonosításához sokoldalú megközelítés szükséges, hogy 

ily módon jobban érthessük a komplex módon szerveződő és működő rendszereket 

(Patten, 1994; Jordán et al., 2007a; Libralato et al., 2006). A több szempontú indexeket 

alapul vevő vizsgálatok azonban egyelőre kevésbé meghatározóak a tájökológiai 

kutatásokban (Urban és Keitt, 2001; Pascual-Hortal és Saura, 2006). 

A fentieknél még komplexebb megközelítést jelent a metaközösségek elmélete. Ahogy 

e tájökológiai hálózatokkal foglalkozó fejezet bevezetőjében bemutatott példákból is 

kiderül, a közösségek nem tekinthetők lehatárolt, izolált egységeknek, hiszen a 

különféle folyamatok a térben játszódnak, a teret pedig a fajok eltérően érzékelik. Éppen 

ezért a valós folyamatokat pontosabban lehet metaközösségek révén modellezni, 

amelyek olyan lokális közösségek halmazai, amelyek között a kapcsolatot a 

potenciálisan kapcsolatba kerülő fajok diszperziója teremti meg (Wilson, 1992b). A 

gondot ebben az esetben is a hatalmas adatigény jelenti, ezért bár az elméleti 
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megalapozás egyre szélesebb körű (Leibold et al., 2004; Urban et al., 2008; Moritz et 

al., 2009), a gyakorlati alkalmazások száma csekély, elsősorban plankton- (Ramos-

Jiliberto et al., 2009), moha- és zuzmóközösségekre (Virtanen és Oksanen, 2009) 

korlátozódik. 

4.3. A fragmentáció negatív hatásainak kiküszöbölése 

A fragmentáció hatásainak csökkentését célzó megoldásokkal kapcsolatban két fő 

irányzat különíthető el: először is szóba jöhet az élőhelyek alakjának, méretének és 

számának megfelelő megválasztása. Az irodalomban régi vita, hogy egy nagyobb vagy 

több kisebb (funkcionáló folyosók révén összeköttetésben álló) terület kijelölésével 

lehet-e maximalizálni a fajszámot, így növelve a biodiverzitást (Gilbert et al., 1998). A 

természetvédelmi területek kiválasztása azonban a legtöbbször egyéb szempontok 

alapján történik (például mely területek nem alkalmasak egyéb célú hasznosításra, 

milyenek az adott terület tulajdonviszonyai, stb.), illetve ezzel összefüggésben a sokféle 

egyéb érdek miatt viszonylag nehéz új területek kijelölése. 

A másik irányzat a védett vagy természetvédelmi szempontból értékes területek 

adottságait meglévő kényszernek tekinti, izolált fragmentumokra koncentrál, és azt 

vizsgálja, hogy mit lehet tenni az adott körülmények között. Régóta hangsúlyozzák a 

kutatók, hogy az izoláció megszüntethető, ha biztosítjuk a lokális populációk számára a 

migrációt, vagyis metapopulációt hozunk létre (pl. Hobbs, 1992; Gilbert et al., 1998). A 

két folt között így kialakított elemet folyosónak, vagy ökológiai folyosónak nevezik. 

Számos cikk foglalkozik az élőhely konnektivitásával (összekötöttségével) és a 

folyosók tanulmányozásával is (Collinge, 2000; Kirchner et al., 2003; Fahrig 2003). A 

végeredmény általában az, hogy a folyosók léte csökkenti a kihalás valószínűségét 

(Gilbert et al., 1998, de lásd például Boitani et al., 2007). 

A folyosóknak számos előnyére és hátulütőjére derült fény az elmúlt években. 

Eredetileg azért javasolták a létesítésüket, hogy a lokális populációk között biztosítani 

lehessen a génáramlást, vagyis elkerüljük a kis populációkat fenyegető veszélyeket, 

nem utolsó sorban pedig lehetővé teszik a lokális kihalási eseményeket követő 

rekolonizációt. Azonban számos kérdés is felmerült (Báldi, 1998): például használja-e 

az általunk féltve óvott célfaj a neki szánt folyosót? Nem fordul-e elő az, hogy sokkal 
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mozgékonyabb fajok (gyomok, inváziós fajok) terjedését segítjük elő? Vagy – éppen a 

lokális populációk keveredése miatt – sokkal gyakoribbak lesznek a fertőző betegségek, 

melyek akár a faj kipusztulását okozhatják? Mivel minden faj eltérő mozgékonyságú, 

térigényű, ezért szinte minden faj mást tekint és fogad el folyosónak. Azonban a 

folyosók létesítése sokszor nagyon drága, és nem is tudjuk biztosítani az összes faj 

számára. Ha a rendelkezésre álló anyagiakat is figyelembe vesszük, akkor nagyon 

könnyen előfordulhat, hogy az adott összeget egy folyosó építése helyett olyan 

természetvédelmi kezelésre érdemes fordítani, mely sokkal nagyobb hasznot hajt 

(például többfunkciós tájhasználat kialakítása a gazdasági szereplők bevonásával, 

fogságban szaporítás és visszatelepítés, stb.). Mindezek olyan kérdések, amelyekre csak 

a célfaj és a terület ismeretében lehet választ adni. 

4.4. Az élőhelyhálózatok változása: egy esettanulmány 

A továbbiakban bemutatásra kerülő kutatás középpontjában az erdélyi avarszöcske 

(Pholidoptera transsylvanica) Aggteleki Nemzeti Parkban élő populációja áll, amely 

számos, folyosókkal összekötött élőhelyfolton él (ezt a későbbiekben részletezem).  A 

hosszú távú túlélés szempontjából kulcstényező a génáramlás fenntartása, ami egy jó 

kapcsolatsűrűségű élőhelyhálózat révén biztosítható lenne (lásd bővebben Simberloff et 

al., 1992). 

Szukcesszió, klimatológiai véletlenszerűségek, emberi tevékenység és egyéb okok 

következtében a környezet rövid távon is folyamatosan változik, a védelemhez ezért 

szorosan hozzátartozik a kezelések alanyául szolgáló faj vagy habitat rendszeres 

monitorozása (Yoccoz et al., 2001). Fontos megbecsülni a szóba jöhető kezelések 

lehetséges hatását, és ellenőrizni az eddigi kezelések eredményességét is (Drechsler et 

al., 2009). A hatékonyság követelményének megfelelően a habitatváltozások értékelését 

nemzetközi szinten is egységesen, nagy térléptékben, hosszabb időskálán, integráltan 

lenne célszerű végezni (Lengyel et al., 2008), ehhez viszont elengedhetetlen viszonylag 

olcsó, gyors módszerek kifejlesztése. 

Ezzel a célzattal végeztük vizsgálódásainkat: a területet és magát az élőhelyhálózatot 

egy korábbi vizsgálat során leírták már (Jordán et al., 2003), ekkor megtörtént az egyes 

térszerkezeti elemek egymáshoz viszonyított fontosságának jellemzése is. Jelen 
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kutatásban újratérképeztük a faj aggteleki-karszti előfordulását, majd objektív sorrendet 

állítottunk fel az új hálózat foltjainak és folyosóinak fontossági viszonyairól. A 

változások értékeléséhez az új eredményeket összevetettük a régebbiekkel és kísérletet 

tettünk a különbségek magyarázatára. Az analízis során szükségessé vált a korábbi 

módszerek finomítása is. 

Ha ismertek egy faj ökológiai igényei, akkor elvben szóba jöhető kezelési forma lehet 

új, alkalmas élőhelyek és folyosók létesítése, ami a hálózat kapcsolatstruktúrájának 

teljes átalakulásával járhat. Esetünkben is feltételezhetjük, hogy a kihalási valószínűség 

jelentősen csökkenthető az összekötöttség javításával, amit egyrészt új folyosók 

létesítésével, másrészt a jelenleg is meglévő kapcsolatok erősítésével, javításával (a 

folyosók átjárhatóságának növelésével) érhetünk el (lásd bővebben Beier és Noss, 

1998). Mivel a kétféle kezelés ráfordítás-igénye eltérő (mind az anyagiak, mind a 

szükséges idő terén), ezért a választást segítendő jellemeztük a várható nyereséget olyan 

folyosók esetében, amelyeket a terepi viszonyok figyelembe vételével aránylag 

egyszerű lenne létrehozni vagy feljavítani. 

Az én feladatom a terepi adatok hálózati nyelvre történő „lefordítása”, illetve a 

számítások elvégzése révén a térszerkezeti elemek rangsorolása volt. Ezen túlmenően 

módszertani szempontból én értelmeztem és interpretáltam a kapott eredményeket is. 

4.4.1. Pholidoptera transsylvanica az Aggteleki-karszton 

Az egyenesszárnyúak, mint az élőhelystruktúra változását érzékenyen jelző indikátorok, 

kiváló alanyai a táji léptékű kutatásoknak, valamint a biológiai monitoringnak. A 

jelenleg vizsgált kárpáti endemizmus, az erdélyi avarszöcske a hazai fauna keleti-

kárpáti (dácikus) ritka és értékes eleme (Nagy, 2003), amely hazai és nemzetközi 

védelmi listákon egyaránt szerepel (Vörös Könyv, lásd Rakonczay, 1989; 

élőhelyvédelmi irányelv II. és IV. melléklete). Magyarországon az Aggteleki Nemzeti 

Park Igazgatóság kiemelten felelős a faj védelméért (Nagy és Rácz, 2007). 

A faj három, egymástól izolált területen fordul elő hazánkban: Aggteleken, illetve él 

egy állomány a Zemplén keleti részében, illetve a Beregi-síkságon (Rácz et al., 2003). 

Az aggteleki populáció a helyi Ember és Bioszféra rezervátum területén, a karsztvidék 

félszáraz, tölgyesekkel szegélyezett antropogén (korábban extenzív módon kezelt, 
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kaszált) gyepfoltjain él. E foltokra a művelés felhagyását követően nagymértékű 

fragmentálódás jellemző (16. ábra). 

 

16. ábra. Az aggteleki-karszti állomány élőhelyére nagymértékű fragmentáció jellemző. Az ábrát Nagy 
Antal készítette. 

Ez utóbbi hátterében az áll, hogy az elmúlt ötven év során felhagytak a gyepek külterjes 

legeltetésével, így azok erdősödni kezdtek, ami a terület csökkenését és 

feldarabolódását vonta maga után. A szöcskefaj következőkben ismertetendő habitat-

használati szokásait figyelembe véve a fragmentálódás elméletileg még előnyös is 

lehetne, azonban a populáció teljes izolálódása és a csökkenő foltméretek a bizonyos 

foltokon zajló természetvédelmi kezelések ellenére is igen megnövelik lokális kihalási 

események bekövetkezési valószínűségét. 

A röpképtelen, nagy testméretű, elsősorban ragadozó P. 

transsylvanica (17. ábra) a fajgazdag, magaskórós, 

félszáraz gyepfoltok szegélyeit, illetve a hozzájuk 

kapcsolódó magasfüvű, zárt gyepeket kedveli. Az 

élőhely jellegénél fogva a faj eredetileg is 

metapopulációkban él. Az egyedeket nehéz csapdázni, a 

faj mobilitása és rejtőzködő életmódja miatt a jelölés-

17. ábra. Pholidoptera 
transsylvanica. Varga Zoltán 

felvétele. 
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visszafogás jellegű módszerek sem használhatók. A hímek azonban könnyen 

észlelhetők feltűnő és jellegzetes cirpelésük révén, amelyet magasabb lágyszárúakra 

ülve hallatnak. A cirpelés regisztrálásával a populáció mérete jól becsülhető (Orci, 

2001). 

Ha ismerjük a faj mozgási-terjedési jellemzőit, akkor megbecsülhető, hogy a populáció 

túlélési esélyeit növeli-e az összekötöttség növelése. Bár a P. transsylvanica diszperziós 

képességét mindezidáig szisztematikusan nem vizsgálták, általánosságban elmondható, 

hogy az egyedek (különösen a nőstények) nagy távolságot tesznek meg táplálék-, illetve 

párkeresés során. A hasonló életmódú (bár kisebb testméretű) rokon faj, a Pholidoptera 

griseoaptera esetében konkrét mozgási adatok is ismertek: az egyedekre átlagosan napi 

56 m mozgás, illetve maximálisan 289 méteres terjedési képesség jellemző (Diekötter et 

al., 2005). Tekintettel a két faj hasonló életmódjára, ami a habitathatárokon történő 

áthaladásban is megnyilvánul, valamint a nagyobb testméretre, a P. transsylvanica 

esetében feltételezhető a hasonló (vagy még jobb) diszperziós képesség. 

4.4.2. Az élőhelyhálózat megszerkesztése 

A legegyszerűbb hálózatok csak a topológiát írják le, az élek irányítatlanok és nem 

tartalmaznak súlyokat sem. A pontok vagy élek súlyozásával több információt tudunk 

közölni. Élek esetében a súlyok többnyire az adott folyosó átjárhatóságát jelző 

kvantitatív mérőszámok (például valószínűségi indexek, lásd bővebben Saura és 

Pascual-Hortal, 2007). Az információ megszerzése ugyanakkor költséges, ezért mi 

munkánk során (a kutatási előzmények módszertanát is szem előtt tartva) igyekeztük 

megtalálni az arany középutat, és egy viszonylag egyszerűen és gyorsan felállítható, 

ugyanakkor az objektivitást sem nélkülöző szemi-kvantitatív skálán jellemeztük a 

térszerkezeti elemeket. 

A korábbi tanulmányhoz szükséges terepmunka 2000 környékén zárult a Debreceni 

Egyetem kiváló helyismerettel és nagy terepi tapasztalattal rendelkező kutatói, Orci 

Kirill Márk, Rácz István András és Varga Zoltán részvételével. A jelenlegi terepi 

munka során a csoport összetétele kissé módosult, Orci Kirill Márk helyett Nagy Antal 

vett részt a felmérésben. Az adatgyűjtés a korábbihoz képest részletesebb volt, két fő 
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okból. Egyrészt új előfordulásokat sikerült regisztrálni, másrészt a terepen lezajlott 

változások korábban egységes területek felosztását kívánták meg. 

Az első lépés a térszerkezeti elemek, az élőhelyfoltok és az ökológiai folyosók 

azonosítása volt. Ezt követően, a korábbiakhoz hasonlóan a lokális populációméreteket 

határozták meg a cirpelő hímek egyedszáma alapján, amelyet transzekt-vizsgálatokkal 

becsültek meg. A lokális populációméretet egy egyenlő osztásközű négyfokozatú skálán 

jelölték, ahol az egyes érték jelenti a legkevesebb, a négyes a legtöbb egyedet. 

A folyosók jellemzése szintén egy szemi-kvantitatív, négyfokozatú skálán történt. Az 

értékeléskor a faj szempontjából releváns átjárhatósági paramétereket (pl. lágyszárú 

vegetáció fiziognómiája, nyílt és félárnyékos területek aránya, potenciálisan alkalmas 

élőhely-fragmentumok jelenléte – erdei utak és azok szegélyei), illetve a foltok közötti 

távolságokat egyenlő súllyal vették figyelembe. A négy kategória jelentése: 

• az egyes érték a legrosszabb folyosóminőséget jelzi (nem kizárt, de kis 

valószínűséggel jutnak át a faj egyedei a két folt között), 

• 2: a faj egyedei feltehetően több-kevesebb rendszerességgel átjutnak a foltok 

között, 

• 3: a faj egyedei rendszeresen használják a folyosót, 

• 4: a faj egyedei minden bizonnyal rendszeresen nagy számban jutnak át a 

folyosón. 

A három kutató a becsléseket egymástól függetlenül végezte, a kérdéses esetekben 

szavazással döntöttek. 

A fentiek alapján állt össze a konszenzus-gráf (18. ábra). Az alapadatokat a Függelék 

14. táblázata tartalmazza. Az ábrákon a pontok az élőhelyfoltokat, az élek a közöttük 

lévő folyosókat jelképezik. A körök átmérője és az élek vastagsága a fentieknek 

megfelelően rendre arányosak a lokális populációk méretével, illetve a folyosók 

minőségével. 
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18. ábra. A P. transsylvanica jelenlegi élőhelyhálózata az új felmérés eredményei alapján. Bővebb 
magyarázat a szövegben. 

A 18. ábrán bemutatott hálózat 39 pontot és 43 élt tartalmaz. Az elemzésben csak a 

legnagyobb, 33 pontot magába foglaló komponenst vettem figyelembe, mert az 

elemzésben használt indexek némelyike (topográfiai távolság, LPM) érzékeny az 

összekötöttségre, és természetvédelmi szempontból a legnagyobb, legtöbb egyedet 

magában foglaló komponens sorsa a legérdekesebb. 

A korábbi ismeretek fényében valószínűsíthető, hogy az összekötöttség növelésével 

(például új ökológiai folyosók létesítésével vagy a meglévők minőségének javításával) 

csökkenthető a kihalási esély, ezért vizsgáltam e változások várható hatásait is, vagyis 

mennyiben módosulna az egyes foltok fontossági sorrendje. Azért tartom lényegesnek a 

fontossági sorrend vizsgálatát, mert a várható változások ismeretében lehetőség nyílhat 

a folyosóminőséget fenntartó hosszú távú kezelési stratégia kidolgozására. Olyan 

folyosókkal foglalkoztam, amelyeket a terepi viszonyokat tekintve reálisan (tehát nem 

aránytalanul sok pénz, munka és idő ráfordításával) lehetne létesíteni vagy javítani – 

ennek megítélésében a terepi kollégák tapasztalatai voltak a meghatározóak. Az érintett 

folyosókat a Függelék 24. ábrája mutatja be. A javítás után a folyosók a legmagasabb 

értékkel (4), az újonnan létesítettek a legalacsonyabbal (1) szerepeltek a számításokban. 
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4.4.3.  A jellemzésre használt hálózati indexek 

A földhasználati és kezelési terveket meghatározó döntéshozatal során olyan 

teljességgel eltérő szempontokra kell tekintettel lenni, mint például tulajdonosi 

szerkezet, a kezelendő terület összes mérete, a foltok távolsága, stb. Hogy a lehető 

legtöbb kérdésre tudjunk választ adni, ezért érdemes több, illetve egyszerre több 

szempontot figyelembe vevő, komplex hálózati indexekkel objektíven jellemezni a 

térszerkezeti elemeket. A vizsgálatok során ezért lokális (egyetlen pontot leíró) és 

globális (az összes pont figyelembe vételével az egész hálózatot leíró) indexeket 

egyaránt használtam. Ezek közül néhány a szociális hálózatok irodalmából ismert (ilyen 

például az ökológiai kutatásokban is széles körben használt fokszám; lásd bővebben 

Wasserman és Faust, 1994; Friedkin, 1991), másokat (például a maximális összefüggő 

populációméretet, lásd Jordán et al., 2003) közvetlenül tájökológiai célokra fejlesztettek 

ki. 

A közösségökológiai vonatkozások kapcsán is ismertetett fokszám (Di) a leginkább 

lokális index. A nagyobb fokszámú pont fontosabb, ugyanis az adott pont kiesésekor 

jobban sérül a hálózat összefüggősége. A fokszám az élek esetében is értelmezhető 

mutató (szükség is van rá, ha össze akarjuk hasonlítani a különféle térszerkezeti 

elemeket). Meghatározásához az él két végpontjához tartozó pont fokszámát átlagoljuk. 

Az i-edik gráfpont teljes hálózatra vetített topográfiai távolsága ( tgr
id ) a kérdéses 

pontból egyenként a többi ponthoz vezető legrövidebb utak hosszának (vagyis a 

topológiai távolságoknak) súlyozott átlaga, a súlyozó 

faktorok a folyosók átjárhatóság-értékei14. 

Példaként tekintsük az 19. ábra N1, N2a, N2b, N3, N4, N12, 

N13 pontokból álló hálózatát (ez a 18. ábrán látható 

élőhelyhálózat egy alhálózata)! A folt száma előtti N az angol 

’node’ szóra utal, használatát az írott szövegben az 

                                                 

14 Az átjárhatóságot a következőképpen számítottuk: ötből levontuk a folyosó becsült minőségét, például 
egy kiváló minőségű, négyes értékkel jellemzett folyosó könnyedén átjárható, értéke 1 lett. Minderre 
azért volt szükség, hogy a jó minőségű, könnyen átjárható folyosó kisebb távolságot jelentsen a 
modellben. 

19. ábra. A topográfiai 
távolság szemléltetése. 

Magyarázat a szövegben. 
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egyértelmű megkülönböztetés indokolja. N1 topológiai távolsága a többi ponttól rendre 

1, 1, 2, 1, 1, 1 (magát N1-et nem számoljuk). A topográfiai távolság rendre 3, 3, 4 (3+1), 

4, 3, 3; ezek átlaga 3,3. Topográfiai értelemben N1 egyformán távol van N3-tól, illetve 

N4-től annak ellenére, hogy ez utóbbi közvetlen szomszéd – az ok az összeköttetés 

erősségében keresendő. Folyosók esetében az előzőekhez hasonlóan a végpontokra 

számított topográfiai távolságok átlagát számítjuk. Minél kisebb a topográfiai távolság, 

vagyis minél inkább központi helyzetű az adott térszerkezeti elem, annál nagyobb a 

szerepe az összefüggőség fenntartásában. 

Az max
)i(connLPM az i-edik gráfpont elvesztése után az egymással továbbra is 

összeköttetésben maradó lokális populációk maximális méretét jelöli: megmutatja, hogy 

az i pont törlésekor visszamaradt fragmentálódott hálózat legnagyobb komponensében 

mekkora lokális populációméretek összege. Például a 18. ábrát (a teljes élőhelyhálóza-

tot) tekintve az N5 folt elvesztésekor négy komponensre szakad a hálózat, a legtöbb, 

egymással kapcsolatban álló egyed a keleti, N18 pontot is tartalmazó fragmentumban 

marad ( 265 =max
)N(connLPM ). A folyosók max

)i(connLPM  értékei a korábbiaknak megfelelően 

a végpontok átlagolásával számolhatók. Az alacsonyabb LPM értékkel jellemezhető 

elemek fontosabbak, ugyanis ezek törlésekor jobban sérül a hálózat. 

A fokszám, a topográfiai távolság és a maximális lokális populációméret 

felhasználásával számolható ki az 'iI  kombinált index, mely közvetlenül tárja elénk a 

térszerkezeti elemek egymáshoz viszonyított jelentőségét: 

max
)i(conn

avtgr
i

i
i LPMd

D
'I

+
= . 

Ez az index kis mértékben eltér a korábbi vizsgálatban használt Ii indextől. A 

változtatásra azért volt szükség, mert a korábbiakban a számlálóban szereplő 

klaszterezettségi koefficiens használatát a tájökológiai kutatásokban térbeli kényszerek 

következtében nem tartja indokoltnak a szakirodalom (Jordán et al., 2007b). A 

módosított számítási módra utal az 'iI  jelölés. Az összehasonlíthatóság miatt a korábbi 

értékeket 'iI  alapján újraszámoltam. 
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4.4.4. Az élőhely fragmentálódása és a folyosómanipulálás lehetőségei 

A 10. táblázat a 18. ábrán látható 

élőhelyhálózat térszerkezeti elemeinek 

fontossági sorrendjét mutatja be az 'iI index 

alapján. A korábbiaknak megfelelően N a 

pontra utal (’node’), míg L a folyosóra (’link’). 

(A többi index eredményét a Függelék 15. 

táblázata tartalmazza.) 

Az eredmények alapján N5 (Nagy Nyilas) a 

legfontosabb élőhelyfolt az összefüggőség 

fenntartásában, míg a legfontosabb folyosónak 

a hozzá kapcsolódó L5-18 bizonyult. A 

folyosók esetében az értékek átlaga 0,048, míg 

a foltoknál ez valamivel kisebb, 0,045, 

ugyanakkor a két legfontosabb térszerkezeti 

elem az N5, illetve az N21, ez után következik 

csak az első folyosó (L5-18). A régebbi 

vizsgálat végkövetkeztetéseivel összhangban a 

legkevésbé fontos foltok kisebb értékkel 

szerepelnek, mint a legkevésbé fontos 

folyosók, eltávolításuk kisebb kárt okozna. Ez 

azt jelenti, hogy a foltok esetében sokkal 

nagyobbak a különbségek, számszerűsítve: az 

'iI értékekre számított relatív szórás 49,6%, 

míg ugyanez a folyosók esetében az átlagolás 

következtében jóval alacsonyabb, 27,0%. 

Kérdés, hogy mennyiben változott az 

élőhelyhálózat az előző vizsgálat óta eltelt szűk 

egy évtizedben? 

 

Folt I’ Folyosó I’ 
N5 0,1080 L5-18 0,0815 

N21 0,0845 L8-21 0,0745 

N19 0,0801 L1-2a 0,0684 

N1 0,0780 L1-2b 0,0684 

N8 0,0687 L3-5 0,0674 

N2a 0,0630 L18-19 0,0666 

N2b 0,0630 L5-15 0,0641 

N9a 0,0618 L2a-2b 0,0620 

N3 0,0568 L21-24 0,0577 

N18 0,0562 L2a-3 0,0545 

N15 0,0534 L2b-3 0,0545 

N27 0,0518 L1-12 0,0528 

N7 0,0506 L1-13 0,0528 

N29 0,0490 L9a-32 0,0506 

N32 0,0437 L9a-9b 0,0506 

N9b 0,0437 L9a-31 0,0506 

N31 0,0437 L8-19 0,0487 

N24 0,0380 L5-14 0,0485 

N25 0,0367 L7-19 0,0481 

N26 0,0354 L7-8 0,0480 

N6 0,0318 L21-22 0,0468 

N30 0,0318 L21-23 0,0468 

N14 0,0314 L9a-30 0,0466 

N12 0,0310 L2a-12 0,0461 

N13 0,0310 L2b-13 0,0461 

N22 0,0308 L27-29 0,0450 

N23 0,0308 L1-4 0,0440 

N28 0,0305 L26-27 0,0433 

N16 0,0156 L9b-30 0,0431 

N20 0,0151 L31-32 0,0431 

N10 0,0150 L9b-31 0,0431 

N17 0,0143 L6-15 0,0403 

N4 0,0143 L29-3ö 0,0400 

   L27-28 0,0377 

   L28-29 0,0374 

   L24-25 0,0370 

   L25-26 0,0357 

   L15-16 0,0314 

   L7-20 0,0311 

   L22-23 0,0303 

   L10-14 0,0229 

   L6-17 0,0221 
10. táblázat. A térszerkezeti elemek 

fontossági sorrendje az 'iI index alapján 
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A 20. ábra az eredeti 

élőhelyhálózatot mutatja be, 

a felmérés 2000 előtt készült 

(a számszerű, 'iI  alapján 

újra-számolt eredményeket a 

Függelék 16. táblázata foglal-

ja össze). A hálózatban jóval 

kevesebb térszerkezeti elem, 

11 élőhelyfolt és 13 ökológiai 

folyosó szerepel. A legfonto-

sabb folt az N3 (Szilicei-

kaszálók), ez jelenleg a kilen-

cedik helyen szerepel a sor-

ban (illetve a 18. helyen, ha a foltokat és folyosókat együtt tekintjük). A legfontosabb 

folyosó az L3-5, jelenleg ötödik helyezett a folyosók között (és tizedik, ha a 

térszerkezeti elemeket együtt tekintjük. 

A 21. ábra azon 

térszerkezeti elemek mai 

helyzetét mutatja be, 

amelyek az eredeti 

hálózatban is szerepeltek. 

Az élőhelyhálózat nagy-

mértékben fragmentálódott 

a két vizsgálat között eltelt 

idő alatt. A háttérben 

elsősorban a területen zajló 

másodlagos szukcesszió áll, 

amely főképpen a kisebb 

foltok esetében jelentős, amelyek nem állnak természetvédelmi kezelés alatt. A jobb 

adatfelbontás szintén okozott kisebb változásokat az élőhelyhálózat topológiájában: erre 

egy példa a ma legfontosabb folyosó (L5-18), amely nem szerepel az eredeti hálózatban. 

21. ábra. Az eredeti hálózatban szereplő térszerkezeti elemek 
mai állapota. 

20. ábra. A P. transsylvanica élőhelyhálózata az első 
felmérés idején, 2000 körül (Jordán et al., 2003). 
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Ez az új térszerkezeti elem tulajdonképpen annak köszönhető, hogy második 

alkalommal jobb felbontásúak az adatok: eredetileg az L5-18 az L5-7 részét képezte 

(amely korábban a 4. legfontosabb folyosó, egyben a 8. legfontosabb térszerkezeti elem 

volt). 

Örvendetes tény, hogy az eltelt idő alatt a lokális populációméretek kevésbé változtak. 

Meg kell azonban említeni, hogy a becslések egy négyfokozatú skála felállítására, nem 

pedig egzakt populációméretek meghatározására irányultak, ezért a jövőben továbbra is 

fontos a rendszeres monitoring. 

A továbbiakban a folyosójavításoknak a foltok sorrendjére 

gyakorolt várható hatásait tekintem át az L8-21 folyosó 

példáján keresztül (11. táblázat). Végiggondolható, hogy a 

folyosó feljavítása a topográfiai távolságok rövidülését 

eredményezi. A táblázatban vastagon szedtem azon 

foltokat, amelyek megváltoztatták helyüket a sorrendben. 

A 33, elemzésbe bevont folt közül 8 helyzete változott 

meg (ez a foltok 24%-át jelenti) elsősorban a kevésbé 

fontos foltok esetében. Összességében tehát a 

folyosójavítás hatása nem számottevő. 

A többi jelzett folyosó minőségjavítása hasonló 

eredménnyel járt vagy még kevesebb (és kevésbé jelentős) 

foltot érintett. A foltok közti különbség minimálisan 

változott, ami természetvédelmi kezelési szempontból 

előnyös lehet, a következők miatt. Az eredetileg 

kidolgozott kezelési tervek feltehetően a fontosabb 

foltokra fókuszálnak, és az esetleges változások nem 

változtatják meg ezek sorrendjét, vagyis a kezelési 

erőfeszítések továbbra is optimálisnak tekinthetők. (A 

tényleges tervek kidolgozásához azonban a korábbiakhoz 

hasonlóan célszerű lehet kulcsfolt-komplexek vizsgálata, 

mert nem biztos, hogy a három legfontosabb folt védelme 

Folt I’ 
N5 0,11218 

N21 0,08785 

N19 0,08312 

N1 0,07968 

N8 0,07090 

N2a 0,06435 

N2b 0,06435 

N9a 0,06356 

N18 0,05850 

N3 0,05832 

N15 0,05473 

N27 0,05339 

N7 0,05178 

N29 0,05047 

N32 0,04488 

N9b 0,04488 

N31 0,04488 

N24 0,03929 

N25 0,03794 

N26 0,03659 

N30 0,03270 

N6 0,03255 

N14 0,03210 

N22 0,03194 

N23 0,03194 

N12 0,03167 

N13 0,03167 

N28 0,03136 

N16 0,01593 

N20 0,01543 

N10 0,01533 

N17 0,01464 

N4 0,01454 

11. táblázat. Az L5-18 
javításának várható hatása 
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célszerű, ha egyszerre három folt kiválasztására van lehetőség.) 

A vizsgált folyosójavítások esetében a foltok közötti különbségre számolt relatív 

szórások kevéssé változtak, 49,5% és 50,0% közé estek. Ez alapvetően nem jó, a cél az 

lenne, hogy a jelenleg meglévő különbségek csökkenjenek, így kevésbé lenne kritikus 

egy fontosabb folyosó véletlenszerű elvesztése. A későbbiekben tervezem annak 

vizsgálatát is, hogy egyszerre több folyosó javítása milyen hatásokkal járhat.  

Új folyosók létesítése a topológia változását eredményezi, ugyanakkor elképzelhető 

olyan eset is, hogy az összesített hatás végül nem számottevő a modell jóslatai alapján. 

Példaként álljon itt az N24-N30 pontokat tartalmazó alhálózat esete (22. ábra). A terepi 

viszonyokat és a szükséges munkamennyiséget tekintve az L24-

26, L26-28 és L28-30 folyosók létesítése lehet reális. 

Ugyanakkor ezekben az esetekben tulajdonképpen két jó 

minőségű élt ívelünk át egy kevésbé jó minőségűvel: a 

topológiai távolságok ugyan csökkennek, ugyanakkor a 

topográfiai, vagyis a folyosó átjárhatóságával súlyozott 

távolságok növekednek (ne felejtsük, hogy az újonnan létesített 

folyosók mindenhol a leggyengébb minősítést kapták). Végeredményben az eredő 

változás nulla, arról nem is beszélve, hogy az új folyosó megnyitása szükségszerűen 

zavarással járt. Az elemzés alapján a többi folyosó-behelyezés esetében minimális hatás 

tapasztalható: csupán a legkevésbé fontos foltok változtatják meg a sorrendjüket. 

Összességében elmondható, hogy a folyosók javítása várhatóan nagyobb hatással lenne 

a térszerkezeti elemek egymáshoz való viszonyára, mint új folyosók létesítése, ráadásul 

lényegesebb kisebb zavarást jelentene. 

A teljesség kedvéért meg kell jegyezni, hogy egyes tanulmányok alapján az 

összekötöttség javítása olykor ellentmondásos is lehet (Hodgson et al., 2009). A 

háttérben a rendelkezésre álló források végessége áll, ugyanis a folyosójavításra 

fordított összegek lehetőség-költsége igen nagy lehet: sok esetben például a habitatok 

mérete vagy minősége sokkal könnyebben és olcsóbban javítható lenne, míg a folyosók 

manipulálása a bizonytalan kihasználtság miatt megkérdőjelezhető. Jelen esetben 

azonban az élőhelyfoltok kezelése önmagában nem kielégítő megoldás, tekintettel a P. 

22. ábra. A 
folyosóbeillesztés nem 

mindig hatásos. 
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transsylvanica mozgékony életmódjára és élőhely-preferenciájára: a faj szegélyekben, 

vagyis eleve keskeny sávban húzódó szukcessziós jellegű élőhelyeken él, így e speciális 

esetben kézenfekvőbb az élőhelyek helyett a folyosók manipulálása. 

A továbbiakban azon a foltok fontossági viszonyaira koncentrálok, amelyek mind az 

eredeti, mind az újonnan felmért élőhelyhálózatban szerepelnek (20. és 21. ábra). Ha 

egy folt szerepe megváltozik a fontossági sorrendben, akkor a modell kereteit tekintve 

elméletileg az alábbiak húzódhatnak meg a háttérben: 

• A hálózat szerkezetében (a topológiában vagy a topográfiában) bekövetkezett 

változás okozza az eltérő sorrendet. 

• A lokális populációméretekben bekövetkezett változás okozza az eltérő 

sorrendet. 

• A két tényező együttes változása okozza az eltérő sorrendet azonos vagy eltérő 

arányban. 

A vizsgálat során szétválasztottam az egyes hatásokat, az eredményeket a 12. táblázat 

mutatja be. A korábbiaknak megfelelően az érintett foltok vastagon szedve szerepelnek. 

Eredeti hálózat (N1-N11) 
Eredeti szerkezet és 

populációméret 
Eredeti szerkezet, új 

populációméret 
Új szerkezet, eredeti 

populációméret 
Új szerkezet, új 
populációméret 

Folt I Folt I Folt I Folt I 
N3 0,2151 N3 0,2151 N5 0,3299 N5 0,3048 

N5 0,1646 N5 0,1521 N3 0,1280 N3 0,1135 

N10 0,1619 N10 0,1444 N2 0,1111 N7 0,0936 

N8 0,1322 N8 0,1167 N1 0,0958 N2 0,0909 

N7 0,1145 N7 0,1103 N7 0,0936 N1 0,0773 

N2 0,0858 N2 0,0760 N6 0,0442 N8 0,0396 

N6 0,0794 N6 0,0685 N8 0,0430 N6 0,0376 

N1 0,0370 N11 0,0328 N10 0,0421 N10 0,0360 

N4 0,0366 N1 0,0323 N4 0,0365 N4 0,0319 

N9 0,0365 N4 0,0319 N9 - N9 - 

N11 0,0351 N9 0,0318 N11 - N11 - 

12. táblázat. A foltok sorrendje elvben változhat a populációméretek vagy a hálózat szerkezetének 
változása, illetve e két tényező együttes változása miatt. A gyakorlatban ez utóbbi történik: a szerkezet 

megváltozása a nagyobb hatású, ezt a képet árnyalja kissé a populációméretekben bekövetkezett 
változás. 

Az eredeti helyzethez képest a szerkezet megváltozása jóval nagyobb különbséget 

eredményez, fontosabb foltok érintettek. Önmagában azonban ez nem magyarázza a 

tapasztalt változásokat: a sorrend kisebb mértékben módosul a lokális populációméretek 
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változása következtében.15 A fő üzenet a természetvédelem számára az, hogy az 

élőhelyhálózat szerkezetére, pontosabban a szerkezet épen tartására kiemelt védelmet 

kell fordítani a fajvédelem során. 

4.4.5. Tanulságok 

Az elmúlt időszakban a hálózat nagymértékben fragmentálódott, elsősorban a területen 

zajló erdősülési folyamatok következtében, illetve az adatok jobb felbontása is okozott 

kisebb változást a hálózati topológiában. Az egyes élőhelyfoltok elkülönülése azért 

különösen veszélyes, mert a génáramlás megléte alapvető jelentőségű e mozgékony 

szöcskefaj hosszú távú túlélésében. A metapopuláció egyedszáma nem változott 

jelentősen az elmúlt időszakban. A jelenlegi hálózat kulcseleme az N5 folt („Nagy 

Nyilas”), illetve a hozzá kapcsolódó L5-18 folyosó, ezek a leginkább meghatározóak az 

összekötöttség fenntartásában. Új folyosók létesítése várhatóan nem lenne nagy hatású, 

a meglévők javítása, illetve az állagromlás megakadályozása sokkal hatékonyabb 

eszköz lehet a védelemben. 

A kutatás fontos következtetése, hogy a hálózat szerkezetének megváltozása nagyobb 

hatást gyakorol a térszerkezeti elemek fontossági sorrendjére, mint a lokális 

populációméretekben beálló változások. Ennek figyelembe vétele fontos a hosszú távú 

kezelési tervek kidolgozásakor, mivel ahhoz, hogy a fajvédelem természetvédelmi és 

gazdasági szempontból is egyaránt hatékony lehessen, nem célszerű menet közben 

változtatni a stratégián. 

Zárásként fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a fenti következtetések levonását 

mindössze két „pillanatfelvétel” vizsgálata alapozta meg szisztematikus idősorok 

felvétele, vagy dinamikai szimulációk szerepeltetése helyett (lásd bővebben Ciocchetta 

és Jordán, 2010; Dematté et al., 2008; Priami, 2009). Idősorok azonban még nem állnak 

rendelkezésre (minden idősornak el kell indulnia valahogyan), a dinamikai szimulációk 

pedig számos további paraméter meghatározását igényelnék, ami egy idő után 

elkerülhetetlenül a gyorsaság és az egyszerűség rovására menne. Jelenleg ugyanis az 

                                                 

15 Érdemes megfigyelni továbbá, hogy a foltok közti különbség tovább növekedett, ez a fragmentálódás 
következménye: a centrális helyzetű foltok kiesése a hálózat szétesését eredményezné. 
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volt a célom, hogy egy egyszerű, viszonylag könnyen és gyorsan kivitelezhető, olcsó és 

használható módszert mutassak be, amely az alapállapot felmérésre és rendszeres 

monitoringra egyaránt használható lehet, emellett elmozdulást jelenthet az objektív, 

kvantitatív jellemzőkön alapuló természetvédelem irányába. 

5. ÖSSZEFOGLALÁS: HÁLÓZATOK ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

Kétségtelen, hogy folyamatosan nő a természetvédelem támogatottsága (Evans, 1997; 

van Koppen és Markham, 2007) – gondoljunk akár a civil kezdeményezések és 

mozgalmak egyre nagyobb számára, vagy olyan politikai akciókra, mint a Riói 

Nyilatkozat, vagy az ENSZ által kezdeményezett 2010-es Biológiai sokféleség világév. 

Az egyre növekvő támogatottság mellett is elvárás azonban, hogy a természet védelme a 

lehető legkisebb anyagi ráfordítással, a lehető leghatékonyabban valósuljon meg 

(Salafsky et al., 2002). Ehhez viszont mindenképpen szükség lenne az objektivitás 

növelésére (Sutherland et al., 2004), ami végső soron több szempontból is segíthetné a 

célok elérését. 

A dolgozatban részletesen bemutattam, hogy a korlátozottan rendelkezésre álló 

forrásokat elsősorban olyan fajok védelmére lenne célszerű fordítani (a hagyományosan 

közszeretetnek örvendő, de ökológiai vagy evolúciós értelemben lényegében már 

kihaltnak tekinthető fajok mellett vagy helyett), amelyek valóban fontos szerepet 

töltenek be az ökoszisztéma-folyamatok fenntartásában. Ha sikerül számszerűsíteni a 

fontosságot, és ez alapján beazonosítani a feltételezhető kulcsfajokat, akkor lehetőség 

nyílik hosszú távú védelmi stratégia kidolgozására, amely a hatékonyság előfeltétele 

(Meir et al., 2004). 

Felmerülhet kérdésként, hogy miért van egyáltalán szükség a fontos fajok 

meghatározására és gyakran költséges fajvédelmi programok kidolgozására, hiszen sok 

esetben alighanem célszerűbb (ráadásul az együtt élő fajok szempontjából kedvezőbb is 

lenne), ha inkább a célfaj területét helyeznénk védelem alá. Ugyanakkor a kialakult 

birtokviszonyok miatt komoly nehézségekbe ütközhet új területek kijelölése – ráadásul 

a közösség életében fontos fajok nem feltétlenül ritkák, éppen a megritkulásukat kellene 

megakadályozni. Mindezek miatt fordul a figyelem egyre inkább a védett területeken 

kívüli fajvédelmi lehetőségek, és a többcélú tájgazdálkodásban rejlő potenciál felé 
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(Robinson, 2006; DeFries et al., 2007; Falcucci et al., 2007). A mátrixban történő 

sikeres faj- és közösségvédelemhez azonban elengedhetetlen a fontos fajok 

meghatározása, kapcsolatrendszereik feltárása, valamint a fontos ökológiai folyamatok 

azonosítása. Mindezek miatt a kvantitatív, objektív és prediktív módszerek használata 

egyre inkább megkerülhetetlennek látszik.   

Az objektivitás növelése kapcsán a természetvédelmi célok egyértelmű kijelölése 

mellett felmerül egy másik, a természetvédelem társadalmi beágyazottsága irányába 

mutató szempont is. A számszerűsített érvrendszer kidolgozása hozzájárulhat a 

meggyőzőerő növeléséhez a döntéshozatali folyamatok során (Tear et al., 2005; Brose, 

2010), – nem beszélve arról, hogy talán a kétkedő vagy kevésbé érdeklődő laikusok 

számára is segíthet megindokolni a természetvédelem létjogosultságát (különösen, ha a 

társadalom gazdasági függőségét is sikerül párhuzamosan beláttatni). 

A hálózatelmélet véleményem szerint olyan szemléleti keret, amely a gyakorlati 

védelem fontos eszköze lehet. Erre egyrészt kvantitatív jellege (objektív fajkijelölési 

potenciálja) teszi alkalmassá, másrészt mert biztosítani képes a kapcsolatot a 

közösségek szerkezete, dinamikája és az ökoszisztéma-funkciók, valamint a közösségek 

védelme és a gyakorlatban megvalósítható fajvédelem között. Ezen túlmenően, 

segítségével becsülhetőkké válnak a fajkihalások következményei, mint például a 

másodlagos kihalások vagy az ökoszisztéma-funkciók elvesztése (legalábbis ökológiai 

tudásunk és adataink minősége keretein belül). Ugyanez a logika (számszerűsítés – 

hatékonyság – meggyőzőerő) végigvezethető fontos élőhelyfoltok kijelölése során is. 

Mindezek miatt az elmélet jövőbeli alkalmazása jelentheti a természetvédelmi kutatások 

és a gyakorlat gerincét (Brose, 2010). 
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5.1. Közösségökológiai alkalmazási lehetőségek 

A korábbiakban példákon keresztül szemléltettem, hogy a fontos fajok jelentősége 

összefügghet az interakciós hálózatban betöltött pozíciójukkal. Ezért, ha a közösséget 

hálózattal reprezentáljuk, akkor a megfelelő hálózatelemzési indexekkel 

meghatározhatóak az ökoszisztéma-funkciók fenntartásában szerepet játszó 

kulcselemek. A sokféle (egyébként eltérő adatigényű és érzékenységű) index más-más 

nézőpontból közelíti a pozicionális jelentőséget, mindez pedig lehetőséget nyújt arra, 

hogy egyazon közösség fajait különböző szempontok szerint rangsorolhassuk. 

Első lépésben a tájékozódást segítendő azt vizsgáltam, hogy mekkora a különbség az 

egyes indexek által kialakított fajrangsorok között. Ehhez 13, nemzetközi szinten is 

gyakran használt, elismert hálózatelemzési mutató által szolgáltatott fajrangsort 

hasonlítottam össze kilenc táplálkozási közösség esetében. Összességében nincs két 

teljesen azonos végeredményt adó index, ugyanakkor konzekvens átfedéseket találtam a 

végső sorrendben, amelyek alapján az indexek csoportosíthatóak. Megállapítottam, 

hogy a kapcsolatok erősségének (az élsúlyoknak) a figyelembe vétele jobban módosítja 

a végeredményt, mint ha lépésszámot, vagyis a közvetett hatásokat vesszük bele a 

modellbe. Ha viszont valamilyen okból nem ismerjük a súlyokat (például mert annyival 

többe kerül a szükséges információ megszerzése), akkor vannak olyan mutatók (ilyen a 

köztességi vagy az információs centralitás), amelyek pontosabb képet festenek a fajok 

szerepéről, mint a legáltalánosabban használt fokszám. 

Az indexek közötti kapcsolatok vizsgálata is arra utal, hogy az indirekt viszonyok 

önmagukban is kitüntetett szerepűek. Ennek természetvédelmi üzenete az, hogy a 

megfelelő védelmi intézkedések kidolgozásához nem elég egy faj szűken vett 

kapcsolatrendszerét feltérképezni, hanem a közvetett hatásokra is tekintettel kell lenni. 

Általában igaz, hogy a sok kapcsolattal rendelkező fajok inkább közelebb vannak a 

közösség többi tagjához, ám ha csak erre a jellemzőre koncentrálunk, akkor tekintetünk 

elsiklik például azon fajok felett is (márpedig vannak ilyenek szép számmal), amelyek 

híd szerepüknél fogva a közösségek integritásáért „felelnek”. 

Általános tanulság, hogy alapvető a probléma pontos definiálása, ez teszi aztán 

lehetővé, hogy a megfelelő indexet vagy indexeket választhassuk. Összességében fontos 
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a komplex megközelítés és a többféle index alkalmazása – különösen, mert a 

tesztelhetőség hiánya miatt nem lehetünk tökéletesen biztosak, hogy melyik mutató a 

legjobb az adott probléma megoldása során. 

Ezt követően mutualista közösségeket, 19 pollinációs és 7 növény-magterjesztő 

fajegyüttest vizsgáltam, amelyekben jellemző az interakciók aszimmetrikus jellege. E 

közösségek vizsgálata a növényi szaporodásbiológia jellemzőinek következtében 

fokozott figyelmet igényel, e beporzási és egyéb „szolgáltatások” elmaradása ugyanis a 

primer produkció megtermelődését veszélyezteti, amelynek nagy gazdasági hordereje is 

lehet. A kérdésem némiképp hasonló volt, mint az előzőekben: mennyiben ad hasonló 

végeredményt e közösségtípust tekintve egy súlyozott adatokkal dolgozó funkcionális 

mutató, illetve egy topológiai index? Arra a következtetésre jutottam, hogy a közösség 

kapcsolatstruktúrája (vagyis a topológia önmagában) alapvetően meghatározza az 

aszimmetrikus interakciós mintázatokkal összefüggő folyamatokat, jelen esetben a 

beporzást és a magterjesztést. A kétféle fajrangsor átfedése különösen a beporzó 

közösségek esetében volt nagy mértékű. 

A továbbiakban pollinációs hálózatokkal foglalkoztam, és bemutattam egy olyan új 

módszert, amely alkalmas lehet arra, hogy az egész közösség figyelembe vételével 

határozzuk meg a legfontosabb fajokat. Először olyan nagy jelentőségű fajokat 

kerestem, amelyek az előzőeknek megfelelően a hálózatban betöltött helyzetüknek 

köszönhetik kiemelkedő szerepüket (erre utal a topológiai kulcsfaj elnevezés). Ezek 

után több kulcsfaj meghatározásával hipotetikus kulcsfajkomplexeket hoztam létre, és 

azt tekintettem, hogy a legfontosabb faj tagja-e a két legfontosabb fajt magába foglaló 

komplexnek, a két legfontosabb faj benne van-e a három legfontosabban és így tovább. 

Másként megfogalmazva azt vizsgáltam, hogy a kulcsfajokból képzett halmazok 

egymásba ágyazottak-e. Az újonnan kifejlesztett módszer jelentősége azért is lehet 

nagy, mert ezzel megbecsülhető, hogy a fajvédelmi törekvések mennyire lehetnek 

hatékonyak a közösség egésze szempontjából. Ha ugyanis a komplexek egymásba 

ágyazottak, akkor a rendelkezésre álló anyagiak függvényében egyértelmű, hogy a 

legfontosabbnak bizonyuló fajokat kell védeni. Ha ez viszont nem teljesül, akkor jóval 

nehézkesebb optimálisan megszervezni a védelmet, hiszen az aktuálisan védendő fajok 

kijelölése pusztán attól függ, hogy hány fajt tudunk bevonni a védelmi programba. 



 

 

74 

5.2. Habitat-kezelési alkalmazási lehetőségek 

A dolgozat harmadik nagy egységében egy újfajta megközelítést mutattam be a 

gyakorlati alkalmazást illetően: a gráf ugyanis bizonyos (például fragmentálódott 

területen élő) fajok esetében egy populáció élőhelyhálózatának megjelenítésére is 

alkalmas lehet. Egy esettanulmányon keresztül szemléltettem, hogy nem csupán az 

élőhelyhálózat fontos térszerkezeti elemeinek kijelölésére van lehetőség, hanem ismételt 

felvételekkel lehetőség nyílik a változások nyomon követésére is. 

Az esettanulmány tárgya az erdélyi avarszöcske aggteleki-karszti állománya volt, amely 

folyosókkal összekötött élőhelyfoltokon él. A tartós fennmaradás érdekében 

elengedhetetlen a szubpopulációk közti génáramlás fenntartása, amelyet az 

élőhelyhálózat összekötöttségének megőrzése biztosíthat. A terepviszonyokat kiválóan 

ismerő kollégák az elmúlt években újra, a korábbi felmérésekhez képest részletesebben 

mérték fel az egyes foltokat és folyosókat. Eredményeiket egybevetettem a korábbi 

tapasztalatokkal (a két vizsgálat között egy szűk évtized telt el). Az összehasonlítást 

hálózatelemzési mutatókkal végeztem, amelyek különböző szempontok szerint 

jellemzik az egyes térszerkezeti elemek relatív jelentőségét. Az izolálódás 

megállításának módszerei az új folyosók létesítése, illetve a már létező folyosók 

feljavítása, ezért e hatások várható mértékét is megbecsültem. 

Az élőhelyhálózat bővítésével az egyes elemek egymáshoz viszonyított fontossága 

csökkent. A jelenlegi hálózatban más térszerkezeti elemek a legfontosabbak az 

összekötöttség szempontjából. Az előző felmérés óta eltelt időben számos olyan 

változás (például erdősülés) zajlott le a területen, mely a vizsgált faj szempontjából 

komoly veszélyt jelent az összekötöttségre, így a génáramlás folytonosságára. Új 

folyosók létesítése helyett hatékonyabb, ha a jelenleg is funkcionáló térszerkezeti 

elemek átjárhatóságát biztosítjuk. 

Általános tanulság, hogy az élőhelyek gyors változása még egy viszonylag háborítatlan 

területen is rövid idő alatt veszélyeztetheti a fajok hosszú távú túlélését, ezért 

elengedhetetlen a rendszeres monitoring és az eredmények alapján aktualizált kezelés. 

Fontos üzenet továbbá, hogy az élőhelyhálózat szerkezetének fenntartása hatékonyabb 
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eszköz lehet a túlélés biztosításában, mint az egyedszámok stabilizálása az élőhely-

szerkezet megváltozása mellett. 

5.3. Záró gondolatok 

Munkámmal fő célom az volt, hogy hangsúlyozzam a kvantitatív szemléletű 

természetvédelem szükségességét, amely összefüggéseiben, rendszer szinten képes 

kezelni a védendő objektumokat: a fajokat és területeket – így biztosítva a lehetőséget 

folyamatok és funkciók védelmére. Ismertettem egy eszköztárat is, amely hatékonyan 

elősegítheti az elmozdulást a kívánt irányba. 

Be kell látni azonban, hogy ha mégoly hatékonynak ígérkező módszerről is van szó, 

ennek is megvannak a maga korlátai. Ha a közösségökológiai felhasználást tekintjük, 

akkor el kell ismerni, hogy a kapcsolatrendszer pontos feltárása idő- munka- és 

pénzigényes folyamat. Minden esetben egyedileg kell mérlegelni, hogy a korábbi 

szakirodalmi eredmények alapján milyen mértékű torzítás várható az esetleges 

egyszerűsítés és elhanyagolás következtében. Vagyis mekkora torzítást okoz, ha csupán 

bináris adatokat rögzítünk, vagy csak például csak egy időszakban készítünk felmérést 

(Hegland et al., 2010) – erre szolgálnak a rohamosan fejlődő szenzitivitás-elemző 

módszerek. 

A használhatóság mérlegelése tájökológiai kérdések során sem elhanyagolható lépés. 

Ha csak egy faj populációját tekintjük, akkor eleve nem mindegy, hogy a közösség mely 

fajára esik a választásunk. Ezt követően pedig pontosan kell ismerni a célfaj 

elterjedését, tulajdonságait, mozgási vagy terjedési mintázatait ahhoz, hogy a módszer 

valóban jól használható lehessen. 

A dolgozatban végig az elmélet gyakorlati alkalmazási lehetőségeiről volt szó. 

Zárásként fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy az alkalmazásból a módszertan is 

profitálhatna, ugyanis ily módon végre lehetőség nyílna bizonyos predikciók 

tesztelésére. Remélem, hogy munkám hozzá fog járulni az elmélet és gyakorlat között 

tátongó szakadék áthidalásához és a kétféle megközelítés kölcsönös fejlődéséhez. 



 

 

76 

6. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Mindenek előtt köszönöm témavezetőmnek, Jordán Ferencnek a rengeteg segítséget, a 

tanulságos konzultációkat, és hogy felkeltette érdeklődésemet a hálózatok világa iránt. 

Köszönet illeti Vasas Verát tanácsaiért és az izgalmas beszélgetésekért, amelyek során 

sok kérdést sikerült tisztázni, illetve újabbakat felvetni. Köszönöm Scheuring Istvánnak 

tanulságos észrevételeit és a disszertáció véglegesítésével kapcsolatos tanácsait. Hálával 

tartozom Podani János professzornak, amiért az ELTE Növényrendszertani és 

Ökológiai Tanszékén, az Ökológia, konzervációbiológia és szisztematika doktori 

iskolában készíthettem el a disszertációmat. 

A kulcsfajindex, a TI és WI indexek kiszámításában nyújtott technikai segítségért Wei-

chung Liunak tartozom hálával. Köszönet illeti Gallasy Katalint, aki a növény-

mutualista adatok előkészítésében volt segítségemre. Hálával tartozom Báldi Andrásnak 

a jó tanácsaiért, illetve Diego Vazqueznek, aki biztosította a hozzáférést az NCEAS-

adatbázishoz. Köszönöm Kimpián Tibornak és Nitsch Gergelynek a technikai 

segítséget, a bátorítást és a beszélgetéseket. Köszönöm továbbá az Aggteleki Nemzeti 

Park Igazgatóságnak, hogy engedélyezték és anyagilag is támogatták a Pholidoptera-

hálózat újrafelvételéhez szükséges terepmunkát. A terepi adatgyűjtésben segítségünkre 

volt Kisfali Máté, Sólymos Péter és Oláh Tamás. Sólymos Pétert külön köszönet illeti a 

cikk kéziratával kapcsolatos javaslataiért. 

Végül köszönet szüleimnek és húgomnak, hogy mindig számíthattam rájuk. 



 

 

77 

7. IRODALOMJEGYZÉK 

Abrams, P.A., 1983. Arguments in favour of higher order interactions. Am. Nat. 121, 887-891. 

Abrams, P.A. 1995. Implications of dynamically variable traits for identifying, classifying, and measuring 

direct and indirect effects in ecological communities. Am. Nat. 146 (1), 112-134. 

Aizen, M.A., Morales, C.L., Morales, J.M., 2008. Invasive mutualists erode native pollination webs. 

PLoS Biol. 6, e31. doi:10.1371/journal.pbio.0060031. 

Arroyo, M.T.K., Primack, R.B., Armesto, J.J., 1982. Community studies in pollination ecology in the 

high temperate Andes of Central Chile. I. Pollination mechanisms and altitudinal variation. Am. J. 

Bot. 69, 82-97. 

Atmar, W., Patterson, B.D., 1993. The measure of order and disorder in the distribution of species in 

fragmented habitat. Oecologia 96, 373-382. 

Atmar, W., Patterson, B.D., 1995. The nestedness temperature calculator: a visual basic programme, 

including 294 presence-absence matrices. AICS Research. Inc., University Park, NM, and The 

Field Museum, Chicago, IL. 

Baird, D., Ulanowicz, R.E., 1989. The seasonal dynamics of the Chesapeake Bay ecosystem. Ecol. 

Monogr. 59, 329-364. 

Baird, D., McGlade, J.M., Ulanowicz, R.E., 1991. The comparative ecology of six marine ecosystems. 

Phil. Trans. R. Soc. London B. 333, 15-29. 

Baird, D., Ulanowicz, R.E., 1993. Comparative study on the trophic structure, cycling and ecosystem 

properties of four tidal estuaries. Mar. Ecol. Progr. Ser. 99, 221-237. 

Barabási, A.L., 2002. Linked: The new science of networks. Perseus Publishing, Cambridge. 

Barabási, A.L., Albert, R., 1999. Emergence of scaling in random networks. Science 286, 509-512. 

Barbosa, P., Castellanos, I. (eds.) 2004. Ecology of predator-prey interactions. Oxford University Press, 

New York. 

Bascompte, J., Jordano, P., 2006. The structure of plant-animal mutualistic networks. In: Pascual, M., 

Dunne, J. (eds.) Food webs. Oxford University Press, Oxford, pp. 143-159. 

Bascompte, J., Jordano, P., Melián, C.J., Olesen, J.M., 2003. The nested assembly of plant-animal 

mutualistic networks. Proc. Nat. Ac. Sci. 100, 9383-9387. 



 

 

78 

Bascompte, J., Jordano, P., Olesen, J.M., 2006. Asymmetric coevolutionary networks facilitate 

biodiversity maintenance. Science 312 (5772), 431-433. 

Bastolla, U., Fortuna, M., Pascual-García, A., Ferrera, A., Luque, B., Bascompte, J., 2009. The 

architecture of mutualistic networks minimizes competition and increases biodiversity. Nature 458, 

1018-1021. 

Báldi, A., 1998. Az ökológiai hálózatok elmélete: iránymutató a védett területek és ökológiai folyosók 

tervezéséhez. Áll. Közl. 83, 29-40. 

Báldi, A., 2003. Közösségek egymásba ágyazottsága élőhely-szigeteken: alapok és természetvédelmi 

alkalmazások. Term. Véd. Közl. 10, 5-18. 

Beehler, B., 1983. Frugivory and polygamy in birds of paradise. Auk 100 (1), 1-12. 

Beier, P., Noss, R.F., 1998. Do habitat corridors provide connectivity? Conserv. Biol. 12, 1241–1252. 

Benedek; Zs., Jordán, F., Báldi, A., 2007. Topological keystone species complexes in ecological 

interaction networks. Comm. Ecol. 8 (1), 1-7. 

Benedek, Zs., Vasas, V., 2008. Az útépítés útvesztőjében. Az élőhelyek feldarabolódása és a biológiai 

sokféleség. Természet Világa 139 (10), 454-456. 

Biesmeijer, J.C., Roberts, S.P.M., Reemer, M., Ohlemüller, R., Edwards, M., Peeters, T., Schaffers, A.P., 

Potts, S.G., Kleukers, R., Thomas, C.D., Settele, J., Kunin, W.E. 2006. Parallel declines in 

pollinators and insect pollinated plants in Britain and the Netherlands, Science 313, 351–354. 

Blüthgen, N., Menzel, F., Hovestadt, T., Fiala, B., Blüthgen, N., 2007. Specialization, constraints, and 

conflicting interests in mutualistic networks. Current Biology 17, 341-348. 

Boitani, L., Falcucci, A., Maiorano, L., Rondinini, C., 2007. Ecological networks as conceptual 

frameworks or operational tools in conservation. Conserv. Biol. 21 (6), 1414–1422. 

Borgatti, S.P., 2003a. KeyPlayer. Analytic Technologies. Boston. 

Borgatti, S.P., 2003b. The Key Player Problem. In: Breiger, R., Carley, K., Pattison, P. (eds.) Dynamic 

Social Network Modeling and Analysis: Workshop Summary and Papers, Committee on Human 

Factors. National Research Council, pp. 241-252. 

Borgatti, S.P., Everett, M.G., Freeman, L.C., 2002. Ucinet for Windows: Software for Social Network 

Analysis. Harvard: Analytic Technologies. 



 

 

79 

Borrett, S.R., Whipple, S.J., Patten, B.C., 2010. Rapid development of indirect effects in ecological 

networks. Oikos 119 (7), 1136-1148. 

Brass, D.J., Galaskiewicz, J., Greve, H.R., Tsai, W., 2004. Taking stock of networks and organizations: A 

multilevel perspective. Acad Manage J. 47 (6), 795-817. 

Briand, F., 1983. Environmental control of food web structure. Ecology 64, 253-363. 

Broadhurst, L.M., Young, A.G., Forrester, R., 2008. Genetic and demographic responses of fragmented 

Acacia dealbata (Mimosaceae) populations in southeastern Australia. Biol. Cons. 141 (11), 2843-

2856. 

Bronstein, J.M., 1998. The contribution of ant-plant protection studies to our understanding of mutualism. 

Biotropica 30, 150-161. 

Bronstein, J.M., 2001. The exploitation of mutualisms. Ecol. Lett. 4, 277-287. 

Brose, U., 2010. Improving nature conservancy strategies by ecological network theory. Basic Appl. 

Ecol. 11 (1), 1-5. 

Butchart, S.H.M.,Walpole, M., Collen, B., van Strien, A., Scharlemann, J.P.W., Almond, R.E.A., Baillie, 

J.E.M., Bomhard, B., Brown, C., Bruno, J., Carpenter, K.E., Carr, G.M., Chanson, J., Chenery, 

A.M., Csirke, J., Davidson, N.C., Dentener, F., Foster, M., Galli, A., Galloway, J. N., Genovesi, P., 

Gregory, R.D., Hockings, M., Kapos, V., Lamarque, J-F., Leverington, F., Loh, J., McGeoch,M.A., 

McRae, L., Minasyan, A., Hernández Morcillo, M., Oldfield, T.E.E., Pauly, D., Quader, S., 

Revenga, C., Sauer, J.R., Skolnik, B., Spear, D., Stanwell-Smith, D., Stuart, S.N., Symes, A., 

Tierney, M., Tyrrell, T.D., Vié, J-C., Watson, R., 2010. Global biodiversity: indicators of recent 

declines. Science 328, 1164-1168. 

Cantwell, M.D., Forman, R.T.T., 1993. Landscape graphs: Ecological modeling with graph theory to 

detect configurations common to diverse landscapes. Landscape Ecol. 8, 239–255. 

Carignan, V., Villard, M-A., 2001. Selecting indicator species to monitor ecological integrity: a review. 

Environ. Monit. Assess. 78, 45-61. 

Chetkiewicz, C.L.B., St. Clair, C.C., Boyce, M.S., 2006. Corridors for Conservation: Integrating Pattern 

and Process. Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst. 37, 317–42. 

Christensen, V. 1995. Ecosystem maturity – towards quantification. Ecological Modelling 77:3-32. 

Ciocchetta, F., Jordán, F., 2010. Modelling and analysing hierarchical ecological systems in BlenX. 

Technical Report, TR-1-2010, CoSBi, Trento. 



 

 

80 

Clements, R.E., Long, F.L., 1923. Experimental pollination. An outline of the ecology of flowers and 

insects. Washington. D.C. USA. Carnegie Institute of Washington. 

Cohen, J.E., 1978. Food webs and niche space. Princeton University Press, Princeton. 

Cohen, J.E., Beaver, R.A., Cousins, S.H., DeAngelis, D.L., Goldwasser, Heong, K.L., Holt, R.D., Kohn 

A.J., Lawton, J.H., Martinez, N., O’Malley, R.O., Page, L.M., Patten, B.C., Pimm, S.L., Polis, 

G.A., Rejmanek, M., Schoener, T.W., Schoenly, K., Sprules, W.G., Teal, J.M., Ulanowicz, R.E., 

Warren, P.H., Wilbur, H.M., Yodzis, P., 1993. Improving food webs. Ecology 74, 252-258. 

Collinge, S.K., 2000. Effects of grassland fragmentation on insect species loss, colonization, and 

movement patterns. Ecology 81 (8), 2211–2226. 

Committee on the Status of Pollinators in North America, 2007. Committee on the Status of Pollinators in 

North America National Research Council, Status of Pollinators in North America, National 

Academies Press, Washington, DC. 

Crooks, K.R., Soulé, M.E. 1999. Mesopredator release and avifaunal extinctions in a fragmented system. 

Nature 400, 563-566. 

Cury, P.M., Shannon, L.J., Roux, J-P., Daskalov, G.M., Jarre, A., Moloney, C.L., Pauly, D. 2005. 

Trophodynamic indicators for an ecosystem approach to fisheries. ICES J. Marine Sci. 62, 430-

442. 

Cushman, S.A., 2006. Effects of habitat loss and fragmentation on amphibians: A review and prospectus. 

Biol. Cons. 128 (2), 231-240. 

Csermely, P., 2006. Weak links: a universal key for network diversity and stability. Springer Verlag, 

Heidelberg. 

Csermely, P., 2008. Creative elements: network-based predictions of active centres in proteins and 

cellular and social networks. Trends. Biochem. Sci. 33 (12), 569-576. 

Daily, G.C., Ehrlich, P.R., Haddad, N.M., 1993. Double keystone bird in a keystone species complex. 

Proc. Nat. Acad. Sci. USA 90, 592-594. 

DeFries, R., Hansen, A., Turner, B.L., Reid, R., Liu, J., 2007. Land use change around protected areas: 

management to balance human needs and ecological function. Ecol. Appl. 17 (4), 1031-1038. 

Dematté, L., Priami, C., Romanel, A., 2008. The Beta Workbench: a computational tool to study the 

dynamics of biological systems. Briefings in Bioinformatics 9, 437–449. 



 

 

81 

Diekötter, T., Csencsics, D., Rothenbühler, C., Billeter, R., Edwards, P.J., 2005. Movement and dispersal 

patterns in the bush cricket Pholidoptera griseoaptera: the role of developmental stage and sex. 

Ecol. Entomol. 30, 419–427. 

Dixo, M., Metzger, J.P., Morgante, J.S., Zamudio, K.R., 2009. Habitat fragmentation reduces genetic 

diversity and connectivity among toad populations in the Brazilian Atlantic Coastal Forest. Biol. 

Cons. 142 (8), 1560-1569. 

Dorogovtsev; S.N., Mendes, J.F.F., 2002. Evolution of networks. Adv. Phys. 51 (4), 1079-1184. 

Drechsler, M., Lourival, R., Possingham, H.P. 2009. Conservation planning for successional landscapes. 

Ecol. Model. 220 (4), 438-450. 

Dunne, J.A., Williams, R.J., Martinez, N.D., 2002. Network structure and biodiversity loss in food webs: 

robustness increases with connectance. Ecol. Lett. 5, 558-567. 

Dupont, Y.L., Hansen, D.M., and Olesen, J.M., 2003. Structure of a plant-flower-visitor network in the 

high-altitude sub-alpine desert of Tenerife, Canary Islands. Ecography 26, 301-310. 

Eckhart, V.M., Rushing, N.S., Hart, G.M., Hansen, J.D., 2006. Frequency-dependent pollinator foraging 

in polymorphic Clarkia xantiana ssp. xantiana populations: implications for flower colour 

evolution and pollinator interaction. Oikos 112, 412-421. 

Elton, C.S., 1927. Animal Ecology. Sidgwick and Jackson, London. 

Estrada, E., 2007a. Characterization of topological keystone species: Local, global and “meso-scale” 

centralities in food webs. Ecol. Complex. 4 (1-2), 48-57. 

Estrada, E., 2007b. Food webs robustness to biodiversity loss: The roles of connectance, expansibility and 

degree distribution. J. Theor. Biol. 144 (2), 296-307. 

Evans, D., 1997. A history of nature conservation in Britain. Routledge, London. 

Élőhelyvédelmi irányelv: A Tanács 92/43/EGK Irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, 

valamint a vadon élő állatok és növények védelméről. 

Fahrig, L., 2003. Effects os habitat fragmentation on biodiversity. Annu. Rev. Ecol. Syst. 34, 487-515. 

Falcucci, A., Maiorano, L., Boitani, L. 2007. Changes in land-use/land-cover patterns in Italy and their 

implications for biodiversity conservation. Landscape Ecol. 22, 617-631.  

Fedor, A., Vasas, V., 2009. The robustness of keystone indices in food webs. J. Theor. Biol. 260 (3), 372-

378. 



 

 

82 

Fonseca, M.S., 2008. Edge effects. In: Jørgensen, S.E., Fath, B.D. (eds.) Encyclopedia of Ecology. 

Elsevier Science, Oxford. pp. 1207-1211. 

Fortuna, M.A., Bascompte, J., 2006. Habitat loss and the structure of plant–animal mutualistic networks. 

Ecol. Lett. 9, 281–286. 

Fortuna, M.A., Stouffer, D.B., Olesen, J.M., Jordano, P., Mouillot, D., Krasnov, B.R., Poulin, R., 

Bascompte, J., 2010. Nestedness versus modularity in ecological networks: two sides of the same 

coin? J. Anim. Ecol. 79, 811-817. 

Friedkin, N.E., 1991. Theoretical foundations for centrality measures. Am. J. Soc. 96, 1478–1504. 

Ghazoul, J. 2005. Buzziness az usual? Questioning the global pollination crisis. Trends Ecol. Evol. 20, 

367-373. 

Gilbert, F., Gonzalez, A., Evans-Freke, I., 1998. Corridors maintain species richness in the fragmented 

landscapes of a microecosystem. Proc. R. Soc. Lond., Ser. B: Biol. Sci. 265, 577–582. 

Girvetz, E.H., Thorne, J.H., Berry, A.M., Jaeger, J.A.G., 2008. Integration of landscape fragmentation 

analysis into regional planning: A statewide multi-scale case study from California, USA. 

Landscape Urban Plan 86, 205–218. 

Gotelli, N.J., Kelley, W.G., 1993. A general model of metapopulaion dynamics. Oikos 68, 36-44. 

Hanski, I. 2008. Metapopulation models. In: Jørgensen, S.E., Fath, B.D. (eds.) Encyclopedia of Ecology, 

Elsevier Science, Oxford. pp. 2318-2325. 

Hanski, I., Thomas, C.D., 1994. Metapopulation dynamics and conservation: A spatially explicit model 

applied to butterflies. Biol. Cons. 68, 167-180. 

Harary, F., 1959. Status and contrastatus. Sociometry 22, 23-43. 

Harary, F., 1969. Graph theory. Addison-Wesley Publishing Co, Massachusetts. 

Hegland, S.J., Dunne, J., Nielsend, A., Memmot, J., 2010. How to monitor ecological communities cost-

efficiently: The example of plant–pollinator networks. Biol. Cons. 143 (9), 2092-2101. 

Hepcan, S., Hepcan, C.C., Bouwmab, I.M., Jongmanb, R.H.G., Özkana, M.B. 2009. Ecological networks 

as a new approach for nature conservation in Turkey: A case study of İzmir Province. Landscape 

Urban Plan. 90 (3-4), 143–154. 

Hobbs, R.J., 1992. The role of corridors in conservation: solution or bandwagon? Trends Ecol. Evol. 7, 

389-391. 



 

 

83 

Hocking, B., 1968. Insect-flower associations in the high Arctic with special reference to nectar. Oikos 

19, 359-388. 

Hodgson, J., Thomas, C.D.  Wintle, B.A., Moilanen, A., 2009. Climate change, connectivity and 

conservation decision making: back to basics. J. Appl. Ecol. 46, 964-969. 

Ings, T.C., Montoya, J.M., Bascompte, J., Blüthgen, N., Brown, L., Dormann, C.F., Edwards, F., 

Figueroa, D., Jacob, U., Jones, J.I., Lauridsen, R.B., Ledger, M.E., Lewis, H.M., Olesen, J.M., van 

Veen, F.J.F., Warren, P.H., Woodward, G., 2008. Ecological networks – beyond food webs. J. 

Animal Ecol. 78 (1), 253-269. 

Irwin, M.T., 2008. Feeding ecology of Propithecus diadema in forest fragments and continuous forest. 

Int. J. Primat. 29 (1), 95-115. 

Jermy, T. 1984. Evolution of insect/host plant relationships. Am. Nat. 124, 609-630. 

Jing, Z., 1989. Nature conservation in China. J. Appl. Ecol. 26, 825-833. 

Jones, C.G, Lawton, J.H, Shachak, M., 1994. Organisms as ecosystem engineers. Oikos 69, 373-386. 

Jordano, P., 1987. Patterns of mutualistic interactions in pollination and seed dispersal: connectance, 

dependence asymmetries, and coevolution. Am. Nat. 129, 657-677. 

Jordán, F., Scheuring, I., 2004. Network ecology: topological constraints on ecosystem dynamics. Phys. 

Life Rew. 1, 139-172. 

Jordán, F., Báldi, A., Orci, K.M., Rácz, I., Varga, Z., 2003. Characterizing the importance of habitat 

patches and corridors in maintaining the landscape connectivity of a Pholidoptera transsylvanica 

(Orthoptera) metapopulation. Landscape Ecol. 18, 83–92. 

Jordán, F., Liu, W.-C., Davis, A.J., 2006. Topological keystone species: measures of positional 

importance in food webs. Oikos 112, 535-546. 

Jordán, F., Benedek, Zs., Podani, J., 2007a. Quantifying positional importance in food webs: A 

comparison of centrality indices. Ecol. Model. 205 (1-2), 270–275. 

Jordán, F., Magura, T., Tóthmérész, B., Vasas, V., Ködöböcz, V., 2007b. Carabids (Coleoptera: 

Carabidae) in a forest patchwork: a connectivity analysis of the Bereg Plain landscape graph. 

Landscape Ecol. 22, 1527–1539. 

Jordán, F., Okey, T.A., Bauer, B., Libralato, S., 2008. Linking structure and function in ecological 

networks. Ecol. Model. 206, 75-80. 



 

 

84 

Kearns, C.A., Inouye, D.W., Waser, N.M., 1998. Endangered mutualisms: the conservation of plant-

pollinator interactions. Ann. Rev. Ecol. Syst. 29, 83-112. 

Kevan, P.G., 1991. Pollination: keystone process in sustainable global productivity. Acta Horticult 288, 

103–110. 

Kirchner, F., Ferdy, J.P., Andalo, C., Colas, B., Moret, J., 2003. Role of corridors in plant dispersal: an 

example with the endangered Ranunculus nodiflorus. Conserv. Biol. 17 (2), 401–410. 

Knight, T.M., McCoy, M.W., Chase, J.M., McCoy, K.A., Holt, R.D. 2005. Trophic cascades across 

ecosystems. Nature 437, 880-883. 

Kolb, A., 2008. Habitat fragmentation reduces plant fitness by disturbing pollination and modifying 

response to herbivory. Biol. Cons. 141 (10), 2540-2549. 

Kones, J.K., Soetaert, K., van Oevelen, D., Owin, J.O., 2009. Are network indices robust indicators of 

food web functioning? A Monte Carlo approach. Ecol. Model. 220 (3), 370-382. 

Krause, A.E., Frank, K.A., Mason, D.M., Ulanowicz, R.E., Taylor, W.W., 2003. Compartments revealed 

in food-web structure. Nature 426, 282-285. 

Leibold, M.A., Holyoak, M. Mouquet, N. Amarasekare, P., Chase, J.M., Hoopes,  M.F., Holt, R.D., 

Shurin, J.B., Law, R., Tilman, D., Loreau, M., Gonzalez, A., 2004. The metacommunity concept: a 

framework for multi-scale community ecology. Ecol. Lett., 7, 601-613. 

Lengyel, Sz., Kobler, A., Kutnar, L., Framstad, E., Henry, P-Y., Babij, V., Gruber, B., Schmeller, D., 

Henle, K., 2008. A review and a framework for the integration of biodiversity monitoring at the 

habitat level. Biodiv. Cons. 17, 3341-3356. 

Levins, R., 1969. Some demographic and genetic consequences of environmental heterogeneity for 

biological control. Bull.  Entomol.  Soc.  Am.  15, 237-240. 

Levins, R., 1970. Extinction. Lect. Math. Life Sci.  2, 77-107. 

Libralato, S., Christensen, V., Pauly, D., 2006. A method for identifying keystone species in food web 

models. Ecol. Model. 195 (3-4), 153–171. 

Marjainé, Szerényi, Zs. (szerk.) 2005. A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési 

módszerek. Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., Komárom. 

McMullen, C.K., 1993. Flower-visiting insects of the Galapagos Islands. Pan-Pac. Entomol. 69, 95-106. 



 

 

85 

Medan, D., Montaldo, N.H., Devoto, M., Mantese, A., Vasellati, V., Bartoloni, N.H., 2002. Plant-

pollinator relationships at two altitudes in the Andes of Mendoza, Argentina. Arc. Ant. Alp. Res. 

34, 233-241. 

Meir, E., Andelman, S., Possingham, H.P. 2004. Does conservation planning matter in a dynamic and 

uncertain world? Ecol. Lett. 7, 615-622. 

Memmott, J., Waser, N.M. and Price, M.V., 2004. Tolerance of pollination networks to species 

extinctions. Proc. Roy. Soc. London B 271 (1557), 2605-2611. 

Menge, B.A., 1995. Indirect effects in marine rocky intertidal interaction webs: patterns and importance. 

Ecol. Monogr. 65, 21-74. 

Mitchell, R.J., Shaw, R.G., Waser, N.M., 1998. Pollinator selection, quantitative genetics, and predicted 

evolutonary responses of floral traits in Penstemon centranthifolius (Scrophulariaceae). Int. J. Plant 

Sci. 159, 331-337. 

Moritz, C., Loeuille, N., Guarini, J-M., Guizien, K., 2009. Quantifying the dynamics of marine 

invertebrate metacommunities: What processes can maintain high diversity with low densities in 

the Mediterranean Sea? Ecol. Model. 220 (21), 3021-3032. 

Morse, R.A., Calderone, N.W., 2003. The value of honey bees as pollinators of U.S. Crops in 2000. Bee 

Culture 128, 1-15. 

Müller, C.B., Godfray, H.C.J., 1999. Indirect interactions in aphid-parasitoid communities. Res. Popul. 

Ecol. 41, 93-106. 

Nabhan, G.P., Buchmann, S.L. 1997. Services provided by pollinators. In: Daily, G.E. (ed.) Nature's 

services: societal dependence on natural ecosystems. Island, Washington D.C. 

Nagy, B. 2003. A revised check-list of Orthoptera species of Hungary supplemented by Hungarian names 

of grasshopper species. Folia Ent. Hung. 64, 85–94. 

Nagy, A., Rácz, I.A., 2007. Az Orthoptera fauna védelmének prioritásai az Aggteleki Nemzeti Parkban. 

Állattani Közl. 92 (1), 53–65. 

Okuyama, T., Holland, N.J., 2008. Network structural properties mediate the stability of mutualistic 

communities. Ecol. Lett. 11 (3), 208-216. 

Olesen, J.M., Bascompte, J., Dupont, Y.L., Jordano, P., 2006. The smallest of all worlds: Pollination 

networks. J. Theor. Biol. 240 (2), 270-276. 



 

 

86 

Olesen, J.M., Bascompte, J., Dupont, Y.L., Jordano, P., 2007. The modularity of pollination networks. 

PNAS, 104 (50), 19891-19896. 

Olesen, J.M., Eskildsen, L.I., Venkatasamy, S., 2002. Invasion of pollination networks on oceanic 

islands: importance of invader complexes and endemic super generalists. Divers. Distrib. 8, 181-

192. 

Orci, K.M., 1997. A comparative study on grasshopper (Orthoptera) communities in the Aggtelek 

Biosphere Reserve. In: Tóth, E., Horváth, R. (Eds), Research in Aggtelek National Park and 

Biosphere Reserve. ANP Directorate, Aggtelek, pp. 109–116. 

Orci, K.M., 2001. Description of the song of Pholidoptera transsylvanica (Fischer-Waldheim, 1853) 

(Orthoptera : Tettigoniidae). Acta. Zool. Acad. Sci. Hun. 47(4), 301–310. 

Ortiz, M., Wolff, M., 2002. Dynamical simulation of mass-balance trophic models for benthic 

communities of north-central Chile: assessment of resilience time under alternative management 

scenarios. Ecol. Model. 148, 277-291. 

Otto, S.B., Rall, B.C., Brose, U., 2007. Allometric degree distributions facilitate food-web stability. 

Nature 450, 1126-1130. 

Paine, R.T., 1969. A note on trophic complexity and community stability. Am. Nat. 103, 91-93. 

Paine, R.T., 1988. Food webs: road maps of interactions or grist for theoretical development? Ecology 69, 

1648-1654. 

Pascual-Hortal, L., Saura, S., 2006. Comparison and development of new graph-based landscape 

connectivity indices: towards the priorization of habitat patches and corridors for conservation. 

Landscape Ecol. 21, 959–967. 

Patten, B.C., 1995. Network integration of ecological extremal principles: Exergy, emergy, power, 

ascendency, and indirect effects. Ecol. Model. 79 (1-3), 75–84. 

Patterson, B.D., 1987. The principle of nested subsets and its implications for biological conservation. 

Conserv. Biol. 1, 323-334. 

Pimm, S.L., Lawton, J.H., 1978. On feeding on more than one trophic level. Nature 275, 542-544. 

Plotnick, R.E., Gardner, R.H., 2002. A general model for simulating the effects of landscape 

heterogeneity and disturbance on community patterns. Ecol. Model. 147, 171-197. 

Podani, J. 2000. Introduction to the exploration of multivariate biological data. Backhuys Publishers, 

Leiden, The Netherlands. 



 

 

87 

Podani, J. 2001. SYN-TAX 2000 Users Manual. Scientia, Budapest. 

Podani, J. 2005. Multivariate exploratory analysis of ordinal data in ecology: pitfalls, problems and 

solutions. J. Veg. Sci. 16, 497-510. 

Podani, J. 2010. Taxonomy in evolutionary perspective. Synbiol. Hung. 6, 1-42.  

Power, M.E., Tilman, D., Estes, J.A., Menge, B.A., Bond, W.J, Mills, L.S., Daily, G., Castilla, J.C., 

Lubchenco, J., Paine, R.T. 1996. Challenges in the quest for keystones. BioScience 46, 609-620. 

Priami, C., 2009. Algorithmic systems biology. Communications of ACM 52, 80-89. 

Rácz, I., Nagy, A., Orci, K.M., 2003. Orthoptera assemblages in different habitats of the Aggtelek Karst 

(NE Hungary). In: Tóth, E., Horváth, R. (Eds.), Research in Aggtelek National Park and Biosphere 

Reserve. ANP Directorate, Aggtelek, pp. 55–76. 

Rakonczay Zoltán (szerk.), 1989. Vörös Könyv. Akadémia Kiadó, Budapest. 

Ramirez, N., Brito, Y., 1992. Pollination biology in a palm swamp community in the Venezuelan Central 

Plains. Bot. J. Linn. Soc. 110, 277-302. 

Ramos-Jiliberto, Oyanedel, J.P., Vega-Retter C., Valdovinos, F.S., 2009. Nested structure of plankton 

communities from Chilean freshwaters. Limnologica - Ecol Manag Inland Waters 39 (4), 319-324. 

Robinson, J.G., 2006. Conservation biology and real-world conservation. Cons. Biol. 20 (3), 658-669.  

Rodríguez-Cabal, M.A., Aizen, M.A., Novaro, A.J., 2007. Habitat fragmentation disrupts a plant-

disperser mutualism in the temperate forest of South America. Biol. Cons. 139 (1-2), 195-202. 

Salafsky, N., Margoluis, R., Redford, K.H., Robinson, J.G., 2002. Improving the practice of conservation: 

a conceptual framework and research agenda for conservation science. Cons. Biol. 16 (6), 1469-

1479. 

Saura, S., Pascual-Hortal, L., 2007. A new habitat availability index to integrate connectivity in landscape 

conservation planning: Comparison with existing indices and application to a case study. 

Landscape Urban Plan. 83 (2-3), 91–103. 

Scotti, M., Podani, J., Jordán, F., 2007. Weighting, scale dependence and indirect effects in ecological 

networks: A comparative study. Ecol. Complex. 4 (3), 148-159. 

Schneider, C., Dover, J., Fry, G.L.A., 2003. Movement of two grassland butterflies in the same habitat 

network: the role of adult resources and size of the study area. Ecol. Entomol. 28, 219–227. 



 

 

88 

Shurin, J.B, Borer, E.T., Seabloom, E.W., Anderson, K. Blanchette, C.A., Broitman, B., Cooper, S.D., 

Halpern, B.S., 2002. A cross-ecosystem comparison of the strength of trophic cascades. Ecol. Lett. 

5, 785-791. 

Silva, E.A., Ahern, J., Wileden, J., 2008. Strategies for landscape ecology: An application using cellular 

automata models. Progr. Plan. 70, 133-177. 

Simberloff, D. 1998. Flagships, umbrellas, and keystones: is single-species management passé in the 

landscape area? Biol. Conserv. 83, 247-257. 

Simberloff, D., Farr, J.A., Cox, J., Mehlman, D.W., 1992. Movement corridors: conservation bargains or 

poor investments? Conserv. Biol. 6 (4), 493–504. 

Snell, R.S., Addicott, J.F., 2008. Direct and indirect effects of ants on seed predation in moth/yucca 

mutualisms. Ecoscience 15(3), 305-314. 

SOFIA, 2009: The state of the world fisheries and aquaculture 2008. Fisheries and Agriculture 

Department, FAO, UN, Electronic Publishing Policy and Support Branch, Communication 

Division, Rome. 

Solé, R.V., Montoya, J.M., 2001. Complexity and fragility in ecological networks. Proc. Roy. Soc. L. B. 

268, 2039-2045. 

Solow, A.R., Beet, A.R., 1998. On lumping species in food webs. Ecology 79, 2013-2018. 

Standovár, T. és Primack, R., 2001. A természetvédelmi biológia alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest. 

Steffan-Dewenter, I., Klein, A.M., Gaebele, V., Alfert, T., Tscharntke, T., 2006. Bee diversity and planr-

pollinator interactions in fragmented landscapes. In: Waser, N.M. és Ollerton, J. (eds.) Plant-

pollinator interactions. From specialization to generalization. The University of Chicago Press, 

Chicago and London. pp. 387-407. 

Steffan-Dewenter, I., Tscharntke, T., 2002. Insect communities and biotic interactions on fragmented 

calcareous grasslands—a mini review. Biol. Cons. 104, 275–284. 

Strogatz, S.H., 2001. Exploring complex networks. Nature 410, 268-276. 

Strong, D.R., 1992. Are trophic cascades all wet? Differentiation and donor control in a speciose system. 

Ecology 73, 747-754. 

Sutherland, W., Pullin, A.S., Dolman, P.M., Knight, T.M., 2004. The need for evidence-based 

conservation. Trends Ecol. Evol. 19 (6), 305-308. 



 

 

89 

Tear, T.H., Kareiva, P., Angermeier, P.L., Comer, P., Czech, B., Kautz, R., Landon, L., Mehlman, D., 

Murphy, K., Ruckelshaus, M., Scott, J.M., Wilhere, G., 2005. How much is enough? The recurrent 

problem of setting measurable objectives in conservation. BioScience 55 (10), 835- 849. 

Thompson, J.N., 2006. Mutualistic webs of species. Science 312, 372-373. 

Turner, M.G., Arthaud, G.J., Engstrom, R.T., Hejl, S.J., Liu, J., Loeb, S., McKelvey, K., 1995. 

Usefulness of spatially explicit population models in land management. Ecol. Appl. 5 (1), 12–16. 

Ulanowicz, R.E., 1996. Trophic flow networks as indicators of ecosystem stress. In: Polis, G.A., 

Winemiller, K.O. (Eds). Food webs: integration of patterns and dynamics. pp. 358-368. Chapman 

and Hall, London. 

Urban, D., Keitt, T., 2001. Landscape connectivity: a graph-theoretic perspective. Ecology 82, 1205–

1218. 

Urban, M.C., Leibold, M.A., Amarasekare, P., De Meester, L., Gomulkiewicz, R., Hochberg, M.E., 

Klausmeier, C.A., Loeuille, N., de Mazancourt, C., Norberg, J., Pantel, J.H., Strauss, S.H., Vellend 

M., Wade, MJ., 2008. The evolutionary ecology of metacommunities. Trends. Ecol. Evol. 23 (6), 

311-317. 

Van Dyke, F., 2008. Conservation Biology: Foundations, concepts, applications. Springer Science and 

Business Media B.V., Berlin. 

van Koppen, C.S.A., Markham, W.T., 2007. Nature protection in Western environmentalism: a 

comparative analysis. In: van Koppen, C.S.A., Markham, W.T. (Eds.). Protecting nature: 

organizations and networks in Europe and the USA. pp. 263-287. Edward Elgar Publishing 

Limited, Cheltenham. 

Varga, Z., 1997. Biogeographical outline of the invertebrate fauna of the Aggtelek Karst and surrounding 

areas. In: Tóth, E., Horváth, R. (Eds.), Research in Aggtelek National Park and Biosphere Reserve. 

ANP Directorate, Aggtelek, pp. 87–94. 

Vasas, V., Jordán, F., 2006. Topological keystone species in ecological interaction networks: considering 

link quality and non-trophic effects. Ecol. Model. 196, 365-378. 

Vázquez, D.P., Morris, W.F., Jordano, P., 2005. Interaction frequency as a surrogate for the total effect of 

animal mutualists on plants. Ecol. Lett. 8, 1088-1094. 

Vázquez, D.P., Blüthgen, N., Cagnolo, L., Chacoff, N., 2009. Uniting pattern and process in plant–animal 

mutualistic networks: a review. Ann. Bot. 103 (9), 1445-1457. 



 

 

90 

Verbeylen, G., Wauters, L.A., De Bruyn, L., Matthysen, E., 2009. Woodland fragmentation affects space 

use of Eurasian red squirrels. Acta Oecol. 35 (1), 94-103. 

Virtanen, R., Oksanen, J., 2009. The effects of habitat connectivity on cryptogam richness in boulder 

metacommunity. Biol. Cons. 135 (3), 415-422.  

Vogt, P., Riitters, K.H., Iwanowski, M., Estreguil, C., Kozak, J., Soille P., 2007. Mapping landscape 

corridors. Ecol. Ind. 7, 481– 488. 

Wallace, K.J., 2007. Classification of ecosystem services: problems and solutions. Biol. Cons. 139 (3-4), 

235-246. 

Wasserman, S., Faust, K., 1994. Social Network Analysis. Cambridge University Press, Cambridge. 

Wiens, J.A. 1997. The emerging role of patchiness in conservation biology. In: Pickett, S.T.A., Ostfeld, 

R.S., Shachak, M. Likens, G.E. (eds.) The ecological basis of conservation: heterogeneity, 

ecosystems, and biodiversity. Chapman and Hall, New York. pp. 93–107. 

Wilson, E.O., 1987. The little things that run the world (the importance and conservation of 

invertebrates). Cons. Biol. 1, 344-346. 

Wilson, E.O., 1992a. The Diversity Of Life. Penguin Books, London. 

Wilson, D.S., 1992b. Complex interactions in metacommunities, with implications for biodiversity and 

higher levels of selection. Ecology 73 (6), 1984-2000. 

Wootton, J.T., 1994a. The nature and consequences of indirect effects in ecological communities. Ann. 

Rev.Ecol. Syst. 25, 443-466. 

Wootton, J.T., 1994b. Putting the pieces together: testing the independence of interactions among 

organisms. Ecology 75, 1544-1551. 

Yates, C.J., Coates, D.J., Elliott, C., Byrne, M. 2007. Composition of the pollinator community, 

pollination and the mating system for a shrub in fragments of species rich kwongan in south-west 

Western Australia. Biodiv. Cons. 16, 1379-1395. 

Yoccoz, N.G., Nichols, J.D., Boulinier, T., 2001. Monitoring of biological diversity in space and time. 

Trends. Ecol. Evol. 16, 446– 453. 

Yodzis, P. 2000. Diffuse effects in food webs. Ecology 81, 261-266. 



 

 

91 

8. FÜGGELÉK 

8.1. A 13. táblázat az összehasonlított 13 index értékeit jeleníti meg a vizsgált kilenc 

táplálékhálózat esetében. A fajok és fajcsoportok nevei latinul vagy angolul, az eredeti 

cikkek nevezéktana szerint szerepelnek. 

Chesapeake-öböl  D Kdir Kindir Kbu Ktd K TI1 TI10 WI1 WI10 CC BC IC 
Baird és Ulanovicz, 1989             

1 2 0,39 0,16 0,25 0,30 1,44 0,35 0,45 0,01 0,00 93 2,12 0,93 

2 9 2,78 0,17 2,41 0,54 1,37 2,18 2,01 2,32 0,32 65 100,9 1,60 

3 1 0,50 0,00 0,50 0,00 7,46 0,50 0,35 0,33 0,28 131 0,00 0,40 

4 7 2,78 1,83 0,25 4,37 1,57 1,49 1,53 0,35 0,15 75 47,04 1,52 

5 3 1,50 1,55 0,00 3,00 0,50 0,48 0,64 0,03 0,01 88 2,50 1,15 

6 3 0,57 0,10 0,00 0,67 0,55 0,48 0,65 0,00 0,00 106 1,29 1,09 

7 6 1,50 0,06 1,38 0,19 1,67 1,45 1,33 0,55 0,25 83 36,61 1,40 

8 3 0,57 0,10 0,00 0,67 1,10 0,48 0,65 0,00 0,00 106 1,29 1,09 

9 4 0,95 0,83 0,50 1,29 3,81 0,83 0,91 0,43 0,27 83 6,85 1,22 

10 2 1,11 2,68 3,68 0,11 0,30 0,61 0,53 0,95 2,3 97 19,50 0,80 

11 1 0,14 0,16 0,00 0,30 1,56 0,10 0,23 0,00 0,00 102 0,00 0,63 

12 2 2,00 1,79 2,68 1,11 7,44 1,00 0,59 1,44 2,25 125 1,00 0,68 

13 2 1,33 2,46 1,68 2,11 7,27 0,63 0,54 0,66 1,08 104 11,50 0,79 

14 4 1,07 0,66 0,00 1,72 0,73 0,68 0,86 0,00 0,00 87 11,70 1,26 

15 3 0,58 0,15 0,54 0,19 1,79 0,49 0,65 0,76 0,89 90 2,93 1,13 

16 2 1,16 0,02 0,00 1,19 1,78 1,14 0,65 1,06 0,82 99 32,00 0,64 

17 6 1,19 0,17 0,83 0,54 1,31 1,14 1,32 0,83 0,1 72 25,69 1,46 

18 8 2,89 4,51 4,01 3,35 4,62 1,84 1,82 0,86 1,23 75 52,73 1,52 

19 5 0,84 0,72 0,46 1,10 3,11 0,73 1,06 0,13 0,07 76 31,63 1,41 

20 7 1,83 0,15 1,79 0,19 2,15 1,74 1,54 1,18 0,46 82 33,07 1,44 

21 6 1,67 0,10 1,59 0,19 2,20 1,59 1,33 3,46 2,45 86 22,6 1,36 

22 4 0,59 0,72 0,21 1,10 3,46 0,48 0,84 0,09 0,11 79 10,24 1,31 

23 3 0,42 0,68 0,00 1,10 2,59 0,34 0,63 0,03 0,1 87 0,00 1,15 

24 9 4,33 26,83 31,17 0,00 31,5 1,89 2,01 3,07 3,59 68 72,34 1,59 

25 7 4,78 5,34 10,00 0,12 9,95 1,55 1,64 5,31 8,3 69 107,0 1,48 

26 2 1,14 1,45 0,00 2,59 3,81 0,35 0,46 0,05 0,04 101 0,00 0,90 

27 1 0,14 0,16 0,00 0,30 1,19 0,10 0,23 0,00 0,00 102 0,00 0,63 

28 5 1,37 0,25 0,33 1,28 0,73 1,09 1,10 0,67 0,08 79 26,58 1,35 

29 4 2,50 4,94 0,00 7,44 0,30 0,92 0,89 0,04 0,01 80 17,60 1,27 

30 10 3,78 14,82 18,49 0,11 18,34 1,79 2,18 3,35 6,72 60 110,0 1,64 

31 4 1,70 0,56 0,00 2,26 0,44 0,94 0,89 0,07 0,01 82 19,08 1,24 

32 2 0,42 0,09 0,25 0,26 0,45 0,36 0,44 0,21 0,04 91 0,00 0,91 

33 3 0,53 0,16 0,00 0,69 0,73 0,42 0,64 0,01 0,00 83 10,15 1,14 

34 10 4,92 2,18 6,00 1,10 3,81 3,86 2,41 5,75 2,09 70 111,1 1,56 

              

Fajkódok: 1 - Alewife and blue herring; 2 - Bay anchovy; 3 - Benthic diatoms; 4 - Blue crab; 5 - Blue fish; 6 - Catfish; 7 - 
Crustacean deposit feeders; 8 - Croaker; 9 - Ctenophore; 10 - Dissolved organic material (DOC); 11 - Fish larvae; 12 - 
Free bacteria; 13 - Hetero microflagellatae; 14 - Hog choker; 15 - Macoma ssp; 16 - Meiofauna; 17 - Menhaden; 18 - 
Micro zooplankton; 19 - Mya; 20 - Nereis; 21 - Other polychaetes; 22 - Other suspension feeders; 23 - Oysters; 24 - 

Phytoplankton; 25 - Sediment POC and attached bacteria; 26 - Sea nettle; 27 - Shad; 28 - Spot; 29 - Striped bass; 30 - 
Suspended particulate organic material (POC) and attached bacteria; 31 - Summer flounder; 32 - Weak fish; 33 - White 

perch; 34 - Zooplankton. 

              

Tongoy-öböl D Kdir Kindir Kbu Ktd K TI1 TI10 WI1 WI10 CC BC IC 
Ortiz és Wolff, 2002              

1 8 0,96 0,05 0,81 0,20 1,02 0,90 10,14 1,36 13,61 38,00 1,40 0,56 

2 17 4,79 3,53 8,32 0,00 8,32 2,59 22,12 0,91 11,36 29,00 0,00 0,54 

3 4 0,49 0,02 0,31 0,20 0,51 0,47 5,14 0,69 8,83 47,00 0,50 0,48 

4 3 0,28 0,28 0,00 0,57 0,57 0,20 3,74 0,23 5,66 43,00 0,00 0,39 
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Tongoy-öböl folyt. D Kdir Kindir Kbu Ktd K TI1 TI10 WI1 WI10 CC BC IC 

5 12 5,40 8,96 0,00 14,36 14,36 1,35 15,27 0,47 6,48 34,00 0,00 0,44 

6 7 1,12 0,66 0,08 1,69 1,77 0,72 8,79 0,34 5,91 38,00 0,00 0,42 

7 4 0,58 0,35 0,93 0,00 0,93 0,40 5,19 0,33 3,55 45,00 0,00 0,25 

8 7 2,19 3,88 0,00 6,07 6,07 0,81 8,98 0,58 7,15 39,00 0,00 0,45 

9 4 0,58 0,35 0,93 0,00 0,93 0,40 5,19 0,26 2,88 45,00 0,00 0,22 

10 11 2,20 0,50 2,10 0,60 2,71 1,69 14,31 3,99 30,28 35,00 6,23 0,62 

11 9 1,48 1,03 0,08 2,43 2,51 0,92 11,32 0,40 6,03 37,00 0,00 0,43 

12 3 0,33 0,10 0,16 0,26 0,42 0,27 3,79 0,26 6,25 48,00 0,50 0,40 

13 8 2,34 0,97 0,14 3,17 3,31 1,16 10,44 0,55 6,78 38,00 1,00 0,44 

14 6 0,83 0,12 0,75 0,20 0,95 0,68 7,54 1,05 11,07 44,00 0,98 0,52 

15 11 1,90 0,69 0,08 2,51 2,59 1,61 14,43 0,96 8,25 35,00 1,00 0,46 

16 7 2,78 3,19 5,97 0,00 5,97 1,00 9,05 2,47 26,50 39,00 0,00 0,61 

17 9 1,24 0,33 0,97 0,60 1,57 1,01 11,45 1,01 10,52 37,00 3,15 0,52 

18 4 0,58 0,35 0,93 0,00 0,93 0,40 5,19 0,47 6,02 45,00 0,00 0,34 

19 19 3,54 0,52 1,99 2,07 4,06 3,03 25,05 1,68 14,61 27,00 38,23 0,59 

20 6 1,18 0,21 0,08 1,31 1,39 1,14 8,14 1,43 7,95 42,00 1,00 0,35 

21 11 1,75 0,25 0,63 1,37 2,00 1,66 14,48 2,90 17,73 35,00 7,00 0,54 

22 4 0,58 0,35 0,93 0,00 0,93 0,40 5,19 0,61 6,12 45,00 0,00 0,32 

23 7 0,91 0,36 0,40 0,87 1,27 0,71 8,77 0,49 6,71 39,00 0,00 0,43 

24 5 0,98 1,24 2,02 0,20 2,22 0,46 6,30 0,56 9,75 41,00 0,00 0,49 

              

Fajkódok: 1 - Agropecten purpuratus; 2 - Bacteria; 3 - Calyptraea trochiformis; 4 - Cancer porteri; 5 - Cancer polyodon, 
6 - Cancer coronatus; 7 - Chondrocanthis chamissoi; 8 - Heliaster helianthus; 9 - Heterozostera tasmanica; 10 - Infauna; 
11 - Large epifauna; 12 - Luidia magallanica; 13 - Meyenaster gelatinosus; 14 - Mulionia sp.; 15 - Paraxanthus barbiger; 
16 - Phytoplankton; 17 - Pyura chilensis; 18 - Rhodophyta; 19 - Small epifauna; 20 - Taliepus sp.; 21 - Tegula sp.; 22 -

 Ulva sp.; 23 - Xanthochorus cassidiformis; 24 - Zooplankton. 

              

Balti-tenger D Kdir Kindir Kbu Ktd K TI1 TI10 WI1 WI10 CC BC IC 
Baird et al., 1991              

1 3 1,33 1,47 2,80 0,00 2,80 0,87 10,94 1,51 18,67 25 3,53 5,51 

2 2 0,83 0,50 1,00 0,33 1,33 0,67 7,22 0,70 9,62 33 0,50 5,37 

3 3 1,67 1,00 1,00 1,67 2,67 1,03 10,82 0,98 13,38 28 2,95 5,44 

4 3 1,03 1,73 0,60 2,17 2,77 0,53 7,17 0,25 1,16 24 1,03 4,35 

5 5 3,00 2,33 2,00 3,33 5,33 1,83 18,21 2,75 23,96 22 14,23 5,56 

6 4 1,20 0,07 0,60 0,67 1,27 1,67 11,76 1,27 5,55 21 15,67 5,34 

7 3 1,33 0,57 1,40 0,50 1,90 0,75 8,33 0,36 6,39 29 1,53 3,07 

8 5 1,87 0,38 1,00 1,25 2,25 2,33 16,87 2,01 15,01 24 12,83 3,39 

9 4 1,53 1,00 0,20 2,33 2,53 0,25 4,07 0,02 0,22 23 8,82 1,75 

10 4 1,53 3,17 0,20 4,50 4,70 0,95 11,25 0,20 1,08 21 10,13 4,51 

11 5 3,33 8,67 0,00 12,00 12,00 0,33 3,90 0,01 0,09 21 8,02 2,26 

12 3 1,83 1,97 3,80 0,00 3,80 1,03 11,12 1,13 15,40 25 7,75 5,48 

13 2 1,50 1,90 3,40 0,00 3,40 0,75 8,33 1,82 19,47 34 0,00 3,28 

              

Fajkódok: 1 - pelagic and benthic producers; 2 - pelagic bacteria; 3 - microzooplankton; 4 - invertebrate carnivores; 5 - 
zooplankton; 6 - benthic suspention feeders; 7 - meiofauna; 8 - deposit feeders; 9 - benthic invertebrate carnivores; 10 - 

planktonivorous fish; 11 - carnivorous fish; 12 - suspended POC; 13 - sediment POC. 

              

Crystal River D Kdir Kindir Kbu Ktd K TI1 TI10 WI1 WI10 CC BC IC 
Ulanowicz, 1996              

1 5 3,17 4,12 7,28 0,00 7,28 0,83 9,86 1,65 25,78 24 5,03 1,83 

2 6 2,37 1,01 3,17 0,20 3,37 1,33 13,31 1,78 25,90 23 6,36 1,85 

3 10 4,10 1,62 5,72 0,00 5,72 3,33 22,20 3,43 17,02 18 13,87 1,82 

4 5 2,25 3,66 0,00 5,91 5,91 0,50 5,48 0,20 1,25 24 1,65 1,19 

5 5 0,73 0,09 0,48 0,34 0,82 0,20 4,25 0,06 0,94 23 1,62 1,32 

6 7 2,85 2,70 0,00 5,55 5,55 0,00 0,00 0,00 0,00 21 5,83 0,95 

7 5 0,79 0,05 0,54 0,30 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 23 2,76 0,54 

8 6 0,99 0,09 0,54 0,54 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 22 4,24 0,69 

9 9 2,72 0,71 0,20 3,23 3,43 0,53 8,39 0,24 3,45 19 11,54 1,56 

10 3 0,37 0,03 0,29 0,10 0,39 0,20 4,25 0,28 4,71 27 0,17 1,41 
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Crystal River folyt. D Kdir Kindir Kbu Ktd K TI1 TI10 WI1 WI10 CC BC IC 

11 6 0,93 0,09 0,68 0,34 1,02 1,03 12,88 1,04 11,97 22 3,42 1,85 

12 5 0,73 0,09 0,48 0,34 0,82 0,53 8,63 0,17 3,30 23 1,62 1,55 

13 3 0,50 0,04 0,00 0,54 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 26 0,76 0,47 

14 7 1,83 0,59 0,14 2,28 2,42 0,00 0,00 0,00 0,00 21 3,42 1,06 

15 4 0,67 0,03 0,49 0,20 0,69 1,50 10,74 1,15 5,69 24 2,73 1,60 

              

Fajkódok: 1 - Micro- and macrophytes; 2 - Zooplankton; 3 - Benthic invertebrates; 4 - Stingray; 5 - Bay anchovy; 6 - 
Needlefish; 7 - Sheepshead killifish; 8 - Goldspotted killifish; 9 - Gulf killifish; 10 - Longnosed killifish; 11 - Silverside; 12 - 

Moharra; 13 - Benthic invertebrate feeders; 14 - Pinfish; 15 - Mullet. 

              

Kromme-torkolat D Kdir Kindir Kbu Ktd K TI1 TI10 WI1 WI10 CC BC IC 
Baird és Ulanowicz, 1993             

1 3 1,33 0,61 1,94 0,00 1,94 0,50 6,91 0,24 1,80 31 1,50 2,43 

2 4 1,83 0,42 2,25 0,00 2,25 1,42 12,94 1,37 7,10 31 8,83 2,49 

3 1 1,00 0,58 1,58 0,00 1,58 1,00 10,00 1,00 10,00 47 0,00 0,65 

4 2 1,33 0,25 0,58 1,00 1,58 1,00 10,00 1,00 10,00 35 12,00 0,72 

5 5 2,50 1,08 0,75 2,83 3,58 2,25 14,57 2,30 6,67 25 26,44 2,69 

6 3 1,00 1,42 0,17 2,25 2,42 0,25 3,59 0,06 0,44 28 1,20 2,01 

7 4 1,33 0,06 0,56 0,83 1,39 1,50 13,50 1,35 22,09 27 10,36 2,70 

8 4 1,08 0,06 0,56 0,58 1,14 0,83 9,57 1,79 18,90 27 9,34 2,50 

9 2 0,58 0,00 0,00 0,58 0,58 0,58 6,43 0,52 10,62 41 0,33 2,48 

10 6 4,50 6,92 0,00 11,42 11,42 1,08 13,27 0,13 0,35 22 33,57 2,26 

11 4 1,42 0,71 0,17 1,96 2,13 1,08 12,88 0,29 0,78 25 10,43 2,50 

12 3 0,75 0,00 0,17 0,58 0,75 0,83 9,64 0,38 1,39 28 7,66 2,36 

13 2 0,83 0,53 1,36 0,00 1,36 0,50 6,91 1,68 26,21 32 1,00 2,70 

14 3 1,50 0,36 1,86 0,00 1,86 1,17 9,80 1,89 23,65 35 3,33 2,49 

              

Fajkódok: 1 - Pelagic producers and macrophytes; 2 - Benthic micro-algae; 3 - Pelagic bacteria; 4 - Microzoopankton; 
5 - Mesozooplankton; 6 - Zooplanktonivorous fish; 7 - Benthic suspension feeders; 8 - Deposit feeders; 9 - Meiofauna; 

10 - Carnivorous fish; 11 - Benthic feeding fish; 12 - Mugilidae; 13 - Suspended POC; 14 - Sediment POC. 

              

Ontario-tó D Kdir Kindir Kbu Ktd K TI1 TI10 WI1 WI10 CC BC IC 
Christensen, 1995              

1 4 3,00 9,00 12,00 0,00 12,00 1,37 13,20 2,64 35,30 24 2,75 1,06 

2 5 1,67 1,24 2,35 0,56 2,91 0,70 9,81 0,09 1,83 19 6,49 1,05 

3 4 1,42 1,18 2,35 0,25 2,60 1,00 10,06 0,71 1,36 20 5,16 1,03 

4 3 2,08 0,06 1,58 0,56 2,15 0,45 6,42 0,01 0,24 26 1,33 0,97 

5 5 1,92 3,02 4,69 0,25 4,94 1,83 16,70 3,16 37,41 19 6,04 1,07 

6 3 0,92 0,27 0,25 0,94 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 26 1,17 0,61 

7 7 2,50 0,33 1,58 1,25 2,83 0,53 6,55 0,13 0,32 18 13,46 0,90 

8 8 2,50 0,33 1,58 1,25 2,83 1,87 13,87 1,23 3,41 16 24,46 1,06 

9 3 1,60 1,55 0,00 3,15 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 23 2,29 0,33 

10 3 0,60 0,61 0,00 1,21 1,21 0,25 3,39 0,03 0,12 22 3,29 0,80 

11 2 0,60 0,61 0,00 1,21 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 25 0,29 0,47 

12 2 0,60 0,61 0,00 1,21 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 25 0,29 0,47 

13 1 0,60 0,61 0,00 1,21 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 27 0,00 0,19 

              

Fajkódok: 1 - Phytoplankton; 2 - Mysis relicta; 3 - Pontoporeia hoyi; 4 - Benthos; 5 - Zooplankton; 6 - Slimy sculpin; 7 - 
Rainbow smelt; 8 - Alewife; 9 - Lake trout; 10 - Chinook salmon; 11 - Coho salmon; 12 - Brown trout; 13 - Rainbow trout. 

              

Perui felszálló 
tengeráramlás 

D Kdir Kindir Kbu Ktd K TI1 TI10 WI1 WI10 CC BC IC 

Baird et al., 1991              

1 5 1,75 2,22 3,97 0,00 3,97 0,98 11,57 2,15 35,21 29 4,86 10,14 

2 2 0,83 0,42 1,25 0,00 1,25 0,50 5,54 0,85 9,67 41 0,00 5,91 

3 1 0,5 0,52 1,02 0,00 1,02 0,33 2,78 0,28 3,70 46 0,00 9,96 

4 3 1,53 0,72 1,05 1,20 2,25 1,34 8,04 1,30 13,78 33 13,00 10,10 

5 7 2,62 2,26 2,15 2,73 4,88 1,53 16,23 3,39 34,43 23 21,01 10,15 

6 4 1,50 0,17 0,67 1,00 1,67 1,42 11,09 1,48 12,29 29 11,50 6,12 

7 4 1,67 0,58 0,25 2,00 2,25 1,42 11,09 1,31 10,31 29 11,50 6,22 
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Perui áramlás folyt. D Kdir Kindir Kbu Ktd K TI1 TI10 WI1 WI10 CC BC IC 

8 7 1,70 0,95 1,19 1,47 2,65 1,34 13,57 0,87 2,59 24 7,14 9,93 

9 7 1,70 0,95 1,19 1,47 2,65 1,34 13,57 0,49 1,73 24 7,14 9,80 

10 7 1,62 1,50 0,75 2,37 3,12 1,18 13,48 0,71 1,64 24 3,95 9,58 

11 8 3,08 4,71 0,50 7,29 7,79 1,14 14,32 0,20 1,81 21 41,46 8,34 

12 4 1,33 5,17 0,00 6,50 6,50 0,50 6,56 0,04 0,10 29 0,14 4,58 

13 4 1,33 5,17 0,00 6,50 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 29 0,14 1,65 

14 3 1,00 1,51 2,51 0,00 2,51 0,48 6,61 0,21 4,43 32 0,14 10,03 

15 2 0,83 0,42 1,25 0,00 1,25 0,50 5,54 0,74 8,31 41 0,00 5,86 

              

Fajkódok: 1 - Pelagic producers; 2 - Benthic producers; 3 - Pelagic bacteria; 4 - Microzooplankton; 5 - Mesozooplankton; 
6 - Meiofauna; 7 - Benthic macrobenthos; 8 - Anchovies; 9 - Sardines; 10 - Mackerels and other pelagics; 11 - Benthic 

hakes and other demersals; 12 - Birds; 13 - Mammals; 14 - Suspended POC; 15 - Sediment POC. 

              

Swartkops-torkolat D Kdir Kindir Kbu Ktd K TI1 TI10 WI1 WI10 CC BC IC 
Baird et al., 1991              

1 3 1,17 1,02 2,19 0,00 2,19 0,58 7,62 0,58 7,51 30 2,78 1,18 

2 3 1,50 0,42 1,92 0,00 1,92 1,33 12,59 2,09 17,82 33 11,97 1,16 

3 1 1,00 1,15 2,15 0,00 2,15 0,00 0,00 0,00 0,00 45 0,00 0,19 

4 3 1,67 0,48 1,15 1,00 2,15 0,00 0,00 0,00 0,00 33 12,00 0,23 

5 4 1,67 0,78 0,61 1,83 2,44 1,33 11,65 1,12 5,59 31 6,00 1,18 

6 4 1,67 0,25 1,08 0,83 1,92 1,83 15,59 2,86 29,13 27 14,07 1,18 

7 2 0,83 0,00 0,00 0,83 0,83 0,83 8,61 0,71 12,23 43 1,33 1,15 

8 3 1,17 0,00 0,33 0,83 1,17 0,83 8,61 1,11 9,47 30 15,82 1,14 

9 3 1,33 0,42 0,50 1,25 1,75 1,08 11,90 0,44 3,73 28 14,52 1,16 

10 5 2,67 2,33 0,83 4,17 5,00 1,33 11,74 1,01 2,38 25 26,27 1,15 

11 2 1,50 3,33 0,00 4,83 4,83 0,67 7,73 0,11 0,37 30 6,28 0,96 

12 3 2,00 3,33 0,00 5,33 5,33 0,58 7,62 0,05 0,53 25 19,98 1,13 

13 2 0,83 0,75 1,58 0,00 1,58 0,58 7,62 1,19 24,22 32 1,78 1,18 

14 2 1,00 0,17 1,17 0,00 1,17 1,00 8,71 0,74 7,03 40 2,20 1,13 

              

Fajkódok: 1 - Pelagic producers; 2 - Benthic producers; 3 - Pelagic bacteria; 4 - Microzooplankton; 5 - Mesozooplankton; 
6 - Benthic suspention feeders; 7 - Meiofauna; 8 - Deposit feeders; 9 - Benthic feeding fish; 10 - Planktonicorous fish; 

11 - Carnivorous fish; 12 - Birds; 13 - Suspended POC; 14 - Sediment POC. 
              

Ythan-torkolat D Kdir Kindir Kbu Ktd K TI1 TI10 WI1 WI10 CC BC IC 
Baird és Ulanowicz, 1993             

1 3 1,33 0,78 2,11 0,00 2,11 1,00 11,86 0,68 7,15 32 3,33 11,48 

2 3 2,00 0,39 2,39 0,00 2,39 1,75 13,14 1,10 3,55 32 15,50 12,45 

3 1 0,50 0,24 0,74 0,00 0,74 0,33 4,11 0,54 5,27 44 0,00 7,19 

4 3 1,67 0,15 0,48 1,33 1,81 1,67 12,51 1,56 9,44 33 11,00 9,09 

5 4 2,17 1,44 0,44 3,17 3,61 1,17 11,97 0,09 1,09 26 19,83 7,58 

6 4 1,50 0,11 0,78 0,83 1,61 1,17 11,70 1,92 20,00 27 11,17 14,18 

7 2 0,83 0,00 0,00 0,83 0,83 0,83 8,55 0,25 4,44 41 1,00 13,45 

8 4 1,50 0,11 0,78 0,83 1,61 1,67 16,36 2,98 29,07 25 33,00 14,39 

9 1 0,33 0,00 0,00 0,33 0,33 0,33 4,32 0,25 1,08 43 0,00 8,40 

10 4 2,33 4,00 0,33 6,00 6,33 0,58 7,75 0,04 0,60 23 26,50 10,28 

11 3 2,00 6,83 0,00 8,83 8,83 1,08 11,72 0,17 2,67 26 5,83 14,66 

12 2 0,83 0,54 1,37 0,00 1,37 0,67 7,76 1,56 16,15 34 0,33 13,39 

13 2 1,00 0,39 1,39 0,00 1,39 0,75 8,26 1,86 29,49 34 4,50 14,26 

              

Fajkódok: 1 - Pelagic producers; 2 - Benthic producers; 3 - Pelagic bacteria; 4 - Microzooplankton; 5 - Mesozooplankton; 
6 - Benthic suspension feeders; 7 - Meiofauna; 8 - Deposit feeders; 9 - Herbivorous birds; 10 - Fish; 11 - Carnivorous 

birds; 12 - Suspended POC; 13 - Sediment POC. 

              

13. táblázat. A különböző fontossági indexek értékei a vizsgált táplálékhálózatokban. 
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8.2. A növény-magterjesztő közösséget, amely kapcsolatrendszerét a 2.b. táblázat, 

illetve a 8. ábra mutatja be, trópusi területen, Pápua-Új-Guineneában írták le 1978 és 

1980 között. A magterjesztőket kilenc paradicsommadár faj képviseli, a növények 14 

családból kerültek ki. Jellemző a Ficus nemzetség dominanciája mind a vegetáció 

jellege, mind a kapcsolatok száma szempontjából. 

 

8.3. Példa a legfontosabb KeyPlayer-faj meghatározása egy konkrét közösség esetében. 

A 23. ábrán a ram jelű hálózat látható, amely izomorf gráfja a 13. ábrán bemutatott 

hálózatnak: csak a pontok és vonalak térbeli elhelyezkedésében különbözik, a maga a 

kapcsolatrendszer ugyanaz. Keressük az egyelemű kulcsfajkomplexet, azt az egy fajt (n 

= 1), melyből kiindulva két lépésben (d = 2) a hálózat lehető legtöbb faját elérjük. Azért 

két lépést vizsgálunk, mert így az indirekt hatásokat is figyelembe tudjuk venni. 

 

23. ábra. A ram jelű hálózat. A legfontosabb faj a sötétkékkel jelzett #25, mert d = 2 esetén e fajból 
kiindulva érjük el a legtöbb pontot. Az ábra NetDraw szoftverrel készült (Borgatti et al., 2002). 

A legfontosabbnak a 25-ös számú faj bizonyult (az ábrán sötétkékkel jelezve), amely 

egy lépés alatt hét, középkékkel színezett fajt ér el, míg két lépést tekintve újabb 31, 

világoskék színnel jelölt fajhoz jut el a hatás. Ez összesen 39 faj (45,3%). 
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A közösséget a Venezuela középső részén fekvő síkságról (Altos Llanos Centrales) írták 

le a nyolcvanas években. Leszálló légáramlatok miatt a terület meglehetősen száraz, 

azonban vízrajzi adottságok következtében mégis állandó vízborítás jellemző. Ez 

magyarázza, hogy egy pálmák (elsősorban Mauritia flexuosa) dominálta mocsári 

közösség alakulhatott ki, amely különbözik a környező száraz vidék közösségitől. A 

trópusi övre való tekintettel a beporzók (is) igen diverzek taxonómiai szempontból, a 

leggyakoribb Hymenopterák és Dipterák mellett Lepidopterák, Coleopterák és kolibrik 

is előfordulnak. Két Hymenoptera, az Augochloropsis challicroa és az Apis mellifera 

bizonyult a legfontosabb pollinátoroknak.  A ram a maga 81 fajával viszonylag kis 

méretűnek számít a vizsgált közösségek között (az összes vizsgált hálózatra vonatkozó 

átlagos fajszám 145). 

A disszertációban említett fajok azonosítására szolgáló lista: 

 Pollinátorok (#1 - #53)  Növények (#54 - #81) 
1 Amazilia fibriata 56 Synqonanthus caulescens 
2 Amazilia tovasi 61 Hyptis conferta 
4 Phaenica sp. 62 Hyptis dilatata 
12 Toxomerus floralis 66 Cuphea o'donellii 
18 Apis mellifera 69 Besmoscelis villosa 
25 Augochlorensis callichroa 71 Pterolepis glomerata 
26 Auhochloropsis vesta 76 Ludwigia nervosa 
49 Pyrgus oileus    
    
    

 

8.4. A másik, a disszertációban részletesebben megjelenő mintaközösség a med_2. A 

szerzők két eltérő tengerszint feletti magasságban fekvő terület növény-pollinátor 

közösségét írták le és hasonlították össze az argentín Andokban. Az alacsonyabban 

(mintegy 1900 m magasan) fekvő terület közössége (med_2) bizonyult 

fajgazdagabbnak: itt 115 fajt számoltak össze, szemben a magasabban (3300 méteren) 

fekvő terület közösségével, ahol összesen 88 fajt találtak. A pollinátorok között a 

Dipterák dominálnak, a rovarok mellett egyetlen kolibrifajt (Sappho sparganura, 

24.ábra) figyeltek meg beporzóként az alacsonyabb területen. 
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A disszertációban említett fajok azonosítására szolgáló lista: 

 

 

 Pollinátorok (#1 - #54)  Növények (#55 - #115) 
1 Copestylum aricia 75 Baccharis pingraea 
7 Scaeva occidentalis 76 Discaria trinervis 
44 Dialictus sp1 77 Grindelia chiloensis 
  78 Hysterionica jasionoides. 
  80 Larrea divaricata 
  81 Lathyrus sp. 
  85 Oenothera endocinensis 
  88 Phacelia cf. secunda 
  92 Rosa rubiginosa 
  94 Senecio subulatus 

24. ábra. A Sappho sparganura16 az 
egyetlen kolibrifaj az Andok mintegy 1900 
méteres magasságában  található pollinátor-

közösségében. 

 

16 http://www.ramonmollerjensen.com/details.php?image_id=920, 2010. október 18. 
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8.5. A 14. táblázat a P. transsylvanica aggteleki-karszti állományát célzó második 

felmérés által szolgáltatott alapadatokat tartalmazza. 

 

14. táblázat. Alapadatok a 18. ábrához 

Folt Minőség Folyosó Minőség Átjárhatóság* 
N1 2 L1-2a 2 3 

N2a 1 L1-2b 2 3 

N2b 1 L1-4 1 4 

N3 4 L1-12 2 3 

N4 1 L1-13 2 3 

N5 3 L2a-2b 4 1 

N6 3 L2a-3 4 1 

N7 3 L2a-12 4 1 

N8 3 L2b-13 4 1 

N9 a 1 L2b-3 4 1 

N9b 1 L3-5 2 3 

N10 1 L5-14 1 4 

N11 2 L5-15 1 4 

N12 1 L5-18 2 3 

N13 1 L6-15 1 4 

N14 1 L6-17 1 4 

N15 1 L7-8 1 4 

N16 2 L7-19 4 1 

N17 3 L7-20 1 4 

N18 2 L8-19 4 1 

N19 2 L8-21 1 4 

N20 1 L9a-9b 4 1 

N21 2 L9a-30 4 1 

N22 1 L9a-31 4 1 

N23 1 L9a-32 4 1 

N24 1 L9b-31 4 1 

N25 1 L9b-32 4 1 

N26 1 L10-14 3 2 

N27 1 L15-16 4 1 

N28 1 L18-19 4 1 

N29 1 L21-22 1 4 

N30 1 L21-23 1 4 

N31 1 L21-24 1 4 

N32 1 L22-23 3 2 

N33 2 L24-25 3 2 

N34 1 L25-26 3 2 

N35 1 L26-27 4 1 

N36 1 L27-28 4 1 

N37 4 L27-29 3 2 

   L28-29 4 1 

   L29-30 4 1 

   L31-32 4 1 

   L33-34 1 4 

    L36-37 1 4 

* 5-Minőség 
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8.6. Az 24. ábrán a P. transsylvanica aggteleki-karszti állomány élőhelyhálózatának 

feljavítását célzó lehetséges kezelések láthatók. A szaggatott vonalak meglévő 

feljavítandó, a kettős vonalak újonnan létesítendő folyosókat jelölnek. A folyosók 

kijelölése a terepi viszonyok (domborzat) és az ésszerűség (viszonylag kis idő-és 

munkamennyiség) figyelembe vételével történt. Egyenként számszerűsítettük az egyes 

folyosók létesítésének (feljavításának) hatásait. A meglévő folyosók feljavítása 

bizonyult nagyobb hatásúnak (ráadásul a forrásigény és az okozott zavarás kisebb 

mértékű). 

 

25. ábra. Az élőhelyhálózat így nézne ki bizonyos, ésszerű mennyiségű anyagi és időbeli ráfordítást 
igénylő természetvédelmi kezelések után. 
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8.7. A 15. táblázat a 18. ábrán látható élőhelyhálózat térszerkezeti elemeinek fontossági 

sorrendjét tartalmazza a fokszám (Di), a topográfiai távolság ( tgr
id ) és a lokális 

maximális populációméret ( max
)i(connLPM ) alapján. 

Foltok 

Di 
tgr
id  max

)i(connLPM  

N1 5 N19 10,47 N18 25 

N2a 4 N18 10,56 N5 26 

N2b 4 N8 10,69 N19 27 

N5 4 N5 11,03 N8 33 

N9a 4 N21 11,31 N21 36 

N21 4 N7 12,31 N3 40 

N3 3 N24 12,69 N24 40 

N19 3 N3 12,81 N25 41 

N8 3 N25 13,50 N15 42 

N7 3 N2a 13,53 N26 42 

N15 3 N2b 13,53 N27 43 

N27 3 N15 14,19 N6 45 

N29 3 N26 14,44 N29 45 

N32 3 N12 14,53 N30 46 

N9b 3 N13 14,53 N7 47 

N31 3 N14 14,69 N9a 47 

N12 2 N27 14,97 N1 48 

N13 2 N22 15,00 N17 48 

N18 2 N23 15,00 N14 49 

N14 2 16 15,16 16 49 

N6 2 N28 15,56 N12 50 

N24 2 N1 16,13 N2a 50 

N25 2 N20 16,19 N2b 50 

N26 2 N29 16,22 N13 50 

N28 2 N10 16,59 N20 50 

N30 2 N30 16,94 N10 50 

N22 2 N9a 17,72 N28 50 

N23 2 N6 17,81 N32 50 

N20 1 N32 18,63 N9b 50 

N10 1 N9b 18,63 N31 50 

16 1 N31 18,63 N22 50 

N17 1 N4 20,16 N23 50 

N4 1 N17 21,69 N4 50 

Folyosók 

Di 
tgr
id  max

)i(connLPM  

L1-2a 4,50 L18-19 10,52 L5-18 26 

L1-2b 4,50 L8-19 10,58 L18-19 27 

L2a-2b 4,00 L5-18 10,80 L8-21 36 

L1-12 3,50 L8-21 11,00 L3-5 40 
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Folyosók 

Di 
 

tgr
id

 
max

)i(connLPM
 

L1-13 3,50 L7-19 11,39 L21-24 40 

L2a-3 3,50 L7-8 11,50 L24-25 41 

L2b-3 3,50 L3-5 11,92 L5-15 42 

L3-5 3,50 L21-24 12,00 L25-26 42 

L5-15 3,50 L5-15 12,61 L26-27 43 

L8-21 3,50 L5-14 12,86 L6-15 46 

L9a-32 3,50 L24-25 13,09 L29-3ö 46 

L9a-9b 3,50 L21-22 13,16 L9a-30 47 

L9a-31 3,50 L21-23 13,16 L6-17 48 

L1-4 3,00 L2a-3 13,17 L5-14 49 

L2a-12 3,00 L2b-3 13,17 L15-16 49 

L2b-13 3,00 L2a-2b 13,53 L1-4 50 

L5-18 3,00 L25-26 13,97 L7-20 50 

L5-14 3,00 L2a-12 14,03 L10-14 50 

L8-19 3,00 L2b-13 14,03 L1-12 51 

L7-19 3,00 L7-20 14,25 L1-2a 51 

L7-8 3,00 L15-16 14,67 L1-2b 51 

L21-24 3,00 L26-27 14,70 L1-13 51 

L27-29 3,00 L1-2a 14,83 L2a-12 51 

L9a-30 3,00 L1-2b 14,83 L2a-2b 51 

L9b-30 3,00 L22-23 15,00 L2a-3 51 

L31-32 3,00 L27-28 15,27 L2b-13 51 

L9b-31 3,00 L1-12 15,33 L2b-3 51 

L21-22 3,00 L1-13 15,33 L8-19 51 

L21-23 3,00 L27-29 15,59 L7-19 51 

L18-19 2,50 L10-14 15,64 L7-8 51 

L6-15 2,50 L28-29 15,89 L27-28 51 

L26-27 2,50 L6-15 16,00 L27-29 51 

L27-28 2,50 L29-3ö 16,58 L28-29 51 

L28-29 2,50 L9a-30 17,33 L9a-32 51 

L29-3ö 2,50 L1-4 18,14 L9a-9b 51 

L7-20 2,00 L9a-31 18,17 L9a-31 51 

L15-16 2,00 L9a-32 18,17 L9b-30 51 

L24-25 2,00 L9a-9b 18,17 L31-32 51 

L25-26 2,00 L31-32 18,63 L9b-31 51 

L22-23 2,00 L9b-30 18,63 L21-22 51 

L10-14 1,50 L9b-31 18,63 L21-23 51 

L6-17 1,50 L6-17 19,75 L22-23 51 

15. táblázat. A 18. ábrán látható élőhelyhálózat térszerkezeti 
elemeinek fontossági sorrendje a fokszám, a topográfiai távolság és a 

lokális maximális populációméretek alapján. 
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8.8. A 16. tábázat az eredeti hálózat térszerkezeti 

elemeinek sorrendjét tartalmazza az 'iI index 

alapján. (A korábban használt és az eredeti 

tanulmányban (Jordán et al., 2003) bemutatott Ii 

index számlálójában még szerepel a klaszterezettségi 

koefficiens, ennek használata ma nem jellemző a 

tájökológiai kutatásokban. Az összehasonlíthatóság 

érdekében az eredeti értékeket 'iI  alapján 

újraszámoltuk). 

 

Folt I’ Folyosó I’ 

N3 0,2151 L3-5 0,1512 

N5 0,1646 L5-10 0,1481 

N10 0,1619 L3-10 0,1473 

N8 0,1322 L5-7 0,1308 

N7 0,1145 L2-3 0,1307 

N2 0,0858 L7-10 0,1275 

N6 0,0794 L7-8 0,1093 

N1 0,0370 L5-6 0,1081 

N4 0,0366 L3-4 0,0963 

N9 0,0365 L10-11 0,0906 

N11 0,0351 L6-8 0,0879 

  L8-9 0,0768 

  L1-2 0,0585 

16. táblázat. Az eredeti hálózat 
térszerkezeti elemeinek 

sorrendje 'iI alapján 
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ÖSSZEFOGLALÓ 

A hatékony természetvédelem érdekében elengedhetetlen, hogy a legfontosabb fajokat 

és területeket objektív szempontok alapján, az egész rendszer figyelembe vételével 

válasszuk ki. A hálózatelmélet megfelelő eszközt jelenthet egyrészt kvantitatív jellege 

(objektív kijelölési potenciálja) folytán, másrészt amiatt, hogy biztosítani képes a 

kapcsolatot a rendszerek szerkezete, dinamikája, valamint a gyakorlatban 

megvalósítható faj- illetve területvédelem között. Dolgozatomban példákon keresztül 

illusztrálom, hogy ezt az elméleti modellrendszert miképpen lehet felhasználni a 

gyakorlatban. Két fő alkalmazási területre koncentrálok: először közösségökológiai, 

majd tájökológiai kérdéseket vetek fel és válaszolok meg. 

1. Közösségökológiai összefüggésben kiindulási alap, hogy a fontos fajok jelentősége 

összefügg az interakciós hálózatban betöltött pozíciójukkal. Ezért, ha a közösséget 

hálózattal reprezentáljuk, akkor a megfelelő hálózatelemzési indexekkel 

meghatározhatóak az ökoszisztéma-funkciók fenntartásában szerepet játszó 

kulcselemek. Első lépésben táplálékhálózatokat vizsgálok és arra a kérdésre keresem a 

választ, hogy mi a különbség egyes gyakran használt, ugyanakkor eltérő adatigényű és 

érzékenységű hálózatelemzési indexek között. Ezt követően mutualista hálózatokkal 

foglalkozom, a fő célom egy olyan új módszer bemutatása, amely közösségi 

összefüggésben jelöli ki a kulcsfontosságú fajokat, illetve képes lehet a priori 

megbecsülni a természetvédelmi törekvések hatékonyságát. A vizsgálatok fő tanulsága, 

hogy a sok kapcsolattal rendelkező fajok mellett az elsőre talán kevésbé jelentősnek 

tűnő, ugyanakkor híd szerepüknél fogva a közösségek integritásában fontos szerepet 

játszó fajokra is tekintettel kell lenni. 

2. Tájökológiai kontextusban a gráf bizonyos (például fragmentálódott területen élő) 

fajok esetében egy populáció élőhelyhálózatának megjelenítésére lehet alkalmas. Egy 

esettanulmányon keresztül szemléltetem, hogy nem csupán a fontos térszerkezeti 

elemek kijelölésére van lehetőség, hanem ismételt felvételekkel lehetőség nyílik a 

változások nyomon követésére is. A túlélés biztosításában az élőhelyhálózat 

szerkezetének fenntartása hatékonyabb eszköz lehet, mint az egyedszámok stabilizálása 

az élőhely-szerkezet megváltozása mellett. 
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ABSTRACT 

Selecting the most important species and habitats on an objective basis is inevitable in 

modern conservation; while use of system perspective is also essential. Graph theory 

can be an appropriate tool for two main reasons. First, its quantitative characteristics 

bear objective selecting potential. Second, it can form a link between species and habitat 

conservation which is the most possible to be accomplished during field activities, and 

system structure and function. I show examples to demonstrate how such a theoretical 

cool can be adopted in practice. I focus on two main application possibilities: first I 

address community ecological problems then I switch to landscape ecological 

considerations. 

1. From a community ecological viewpoint, a species importance is related to their 

position within the interaction network. Consequently, if the community is represented 

by a graph, then key elements in maintaining ecosystem functions can be identified by 

the use of proper network indices. First I analyse food webs in order to determine 

difference among some widely used network indices that need diverse amount of input 

data and can be characterised by various sensitivity for network construction errors. 

Then I display a new method to identify keystone species within community context in 

mutualistic networks. This new technique may a priori estimate the effectiveness of 

conservation efforts. The main conclusion is that attention is need to be paid for poorly 

connected species as well which act as bridges in the community and ensure its 

integrity. Their role is not obvious for the first sight if we regard only direct 

interactions. 

2. In landscape ecological perspective a graph can visualize a population’s habitat 

network in case of species that live for example in a fragmented environment. I 

illustrate with a case study that network analysis can define not only the most important 

element within a habitat network but by means of repeated measurements, monitoring 

of landscape changes is also achievable. In order to ensure the survival of a certain 

species in the long run, maintenance of the network structure can be a more successful 

tool than preserving a constant population number in an altering landscape graph 

structure. 


