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1. Bevezetés, célkitűzések 

A természetvédelem támogatottsága egyre nő mind a lakosság, mind a politikai élet szereplői 

körében azzal az elvárással, hogy a védelem a lehető legkisebb ráfordítással, a lehető 

leghatékonyabban valósuljon meg. Ennek érdekében szükség lenne az objektivitás növelésére a 

védelemre jelölt fajok kiválasztása során. A korlátozott anyagi forrásokat ugyanis 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 azonosítani a feltételezhető kulcsfajokat, akkor 

lehetőség nyílik hosszú távú védelmi stratégia kidolgozására, amely a hatékonyság egyik 

előfeltétele. A hálózatelmélet olyan szemléleti és módszertani keret, amely a gyakorlati védelem 

fontos eszköze lehet. 

Bár az előbb fajokról és közösségekről volt szó, a számszerűsítésből fakadó előnyöket nem csupán 

közösségökológiai kontextusban lehet kamatoztatni. Az elgondolás alkalmazható például a fontos 

élőhelyfoltok kijelölése, bizonyos változások hatékony monitorozása során, sőt, könnyebbé tehető a 

szóba jöhető földhasználati-kezelési forgatókönyvek várható hatásainak összehasonlítása is. 

Általános cél 

Disszertációmmal fő célom az, hogy erősítsem a kvantitatív természetvédelem szükségességét 

központba helyező szemléletet, ehhez pedig változatos példákat mutatok be a hálózatelmélet 

természetvédelmi alkalmazására, a módszertani jellegű kérdésektől egyre inkább a gyakorlat felé 

haladva. A felvetett módszereket különböző típusú hálózatokon szemléltetem: először 

táplálékhálózatokkal foglalkozom, ezt követően a mutualista, elsősorban a nagy gazdasági 

jelentőségű beporzó hálózatokon végzett kutatások eredményeit mutatom be, a sort pedig egy 

élőhelyhálózati vizsgálatot bemutató esettanulmány zárja. 

Az ökológiai hálózatokról 

A közösségökológiai hálózatok esetében a gráfpontok általában a fajok adott élőhelyen élő 

populációit jelentik. A gráfélek egy bizonyos típusú interakciót, általában táplálkozási viszonyt 

reprezentálnak. A közösségek hálózatközpontú leképezésével vizsgálhatóvá válnak az első 

pillantásra nem nyilvánvaló, ugyanakkor a közösség életében vélhetőleg nagy szerepet játszó 
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indirekt hatások is, mint amilyen például a trofikus kaszkád. Ezáltal a módszerrel modellezhetők a 

természetvédelmi szempontból lényeges másodlagos kihalások is. 

A táplálékhálózatok mellett egyre több figyelem irányul az egyéb jellegű interakciós hálózatokra is. 

A teljes közösség speciális alhálózatai például a pollinációs hálózatok, amelyekben az élek 

beporzást szemléltetnek, vagyis kölcsönösen előnyös, „+/+”-típusú kapcsolatokról van szó. Ma már 

egyre elterjedtebb más ökológiai funkcióra koncentráló hálózatok vizsgálata is (például növény-

magterjesztő, növény-hangya, gazda-parazita hálózatok). 

A tájökológiai problémák hálózat alapú megközelítése során kétféle térszerkezeti elem használata 

jellemző: a gráfpontok az élőhelyfoltokat, a gráfélek pedig az élőhelyfoltokat összekötő ökológiai 

folyosókat reprezentálják. 

Konkrét kérdések 

1. Táplálékhálózatok 

 Hálózatelméleti megközelítésben várhatóan azok a fajok lesznek fontosak egy közösség életében, 

amelyek valamilyen szempontból jellegzetes pozícióban helyezkednek el. Például sok kapcsolatuk 

van, vagy éppen ők jelentik az összeköttetést a sok kapcsolattal rendelkező fajok között, tehát a 

közösségek integritását biztosítják. Mára számos index közül lehet (vagy lehetne) válogatni, 

amelyekkel a fajok közösségben betöltött szerepe – a hálózatban elfoglalt helyzetük alapján – 

objektíven értékelhető. Módszertani szempontból is érdekes kérdés, hogy a különböző 

módszerekkel kapott eredmények valójában hogyan is viszonyulnak egymáshoz, ugyanakkor 

gyakorlati oldalról is nagyon hasznos ennek ismerete, mert a különféle indexek által igényelt 

információ mennyisége különböző. Ezen túlmenően az indexek eltérő mértékben érzékenyek a 

hálózatalkotási módszertanra és a szubjektív kutatói megítélések következményeképpen óhatatlanul 

fellépő hálózatalkotási hibákra. 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. Az általam 

vizsgált kérdések ezzel kapcsolatban: 

1.1. Mennyiben szolgáltatnak átfedő eredményeket (hasonló fajrangsort) a különböző 

szempontú fontosságra érzékeny centralitási indexek? 
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1.2. Az indexek által kapott eredmények hogyan viszonyulnak a legáltalánosabban használt, 

legegyszerűbb mutató, a szomszédok számát jelző fokszám által meghatározott 

fajsorrendhez? 

2. Beporzó hálózatok 

 A táplálkozási viszonyokhoz hasonlóan a növényi szaporodást befolyásoló interakciók, elsősorban 

a beporzás is fontos, meghatározó kapcsolat lehet egy közösség szerveződésében és életében, ebből 

következően tanulmányozása segítheti a közösség működésének mélyebb megértését. 

Természetvédelmi szempontból is lényeges e közösségek ismerete, ugyanis bizonyos természetes 

élőhelyek fragmentációja miatt az erre különösen érzékeny beporzó rovarfajok lokálisan 

megritkulhatnak, s ez sok esetben ún. pollinációs krízishez, vagyis a beporzás, majd az érintett 

növényfajok megritkulásához vezethet. Mivel a beporzás fontos ökoszisztéma-szolgáltatás is 

egyben, ezért a probléma gazdasági hordereje is igen nagy lehet. A mutualista hálózatok egyik 

megkülönböztető jellemzője, hogy a kapcsolatok aszimmetrikusak: a növények általában jobban rá 

vannak utalva beporzóikra, mint fordítva (kivételt az olyan obligát kapcsolatok jelentenek, mint 

amilyen például a jukka-jukkamoly között áll fenn). Kérdéseim: 

2.1. Az aszimmetrikus kapcsolatszerkezet (a topológia önmagában) mennyiben biztosítja 

bizonyos közösségi funkciók meglétét, működését – vagyis mennyiben ad jó becslést egy 

faj közösségi szerepére egy tisztán topológiai alapú, bináris index? 

2.2. Mennyiben módosul a legfontosabb fajok listája, ha a fajokat nem csupán közvetlen 

kapcsolati struktúrájuk alapján, hanem rendszer szinten, vagyis közösségi összefüggésben, a 

többi faj együttes figyelembe vételével jelöljük ki? 

2.3. Befolyásolhatja-e a közösségszerkezet a hosszú távú védelmi stratégia kidolgozását?  

3. Élőhelyhálózatok 

 A hálózatelmélet tájökológiai alkalmazási lehetőségeit egy esettanulmányon keresztül mutatom be. 

A vizsgálatok tárgya az erdélyi avarszöcske aggteleki-karszti állománya, amely 39, egymással 

több-kevesebb folyosóval összekötött élőhelyfolton él. A tartós fennmaradás érdekében 

elengedhetetlen a szubpopulációk közti génáramlás, vagyis az élőhelyhálózat összekötöttségének 
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fenntartása. Egy korábbi vizsgálatban már leírták az élőhelyhálózatot, és meghatározták a 

térszerkezeti elemek, a foltok és folyosók egymáshoz viszonyított relatív jelentőségét is1. 

A jelenlegi vizsgálat során az előzőeknél részletesebben mértük fel az egyes térszerkezeti elemeket, 

majd a pontosított adatok alapján számszerűsítettük jelentőségüket. Az eredmények hathatós 

segítséget nyújthatnak a faj védelméhez, mivel az elterjedés és az elterjedés változásának vizsgálata 

jó alap lehet a természetvédelmi kezelések kidolgozásához. Kérdések: 

3.1. Változott-e az élőhelyhálózat szerkezete, valamint a térszerkezeti elemek relatív 

jelentősége a két vizsgálat között eltelt szűk évtized alatt? 

3.2. A hálózati topológia vagy a lokális populációméretek változása áll-e a relatív 

jelentőségek változásainak hátterében? Mely tényező hatása nagyobb e tekintetben?  

3.3. A terepi viszonyok alapján szóba jöhető új ökológiai folyosók kialakítása, illetve 

meglévő folyosók minőségjavítása várhatóan hogyan befolyásolják az összekötöttséget? 

2. Alkalmazott módszerek 

2.1. Táplálékhálózatok 

Kilenc táplálékhálózatot elemeztem, amelyek vízi közösségek szénforgalmát modellezték. A 

hálózatokat alapvetően egységes módszertan szerint írták le, ezért azok egymással 

összehasonlíthatók. A méretkülönbség okozta esetleges torzítások elkerülése végett olyan 

hálózatokat vontam be a vizsgálatba, amelyek közel azonos méretűek. A vizsgált mutatók a 

következők: a fokszám, a kulcsfajindex és komponensei, köztességi, információs és közelségi 

centralitás, ’topological’ és ’weighted importance’ 1-10 lépést figyelembe véve. 

Az eredményként kapott fajrangsorok csoportosíthatók, függetlenül attól, hogy a mutatók által 

meghatározott konkrét értéket, vagy csupán a fajsorrendet vizsgáljuk. Minden hálózat esetében 

értelmezhető ugyanis az indexpárok közötti korrelációk révén meghatározott távolság, ezek a 

távolságértékek pedig egy további lépésben klaszterezhetők. Az eredmény minden közösségnél egy 

dendrogramot eredményez, amely az adott esetben mutatja be az indexek viszonyát. Egy 

                                                 

1 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. 
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összefoglaló konszenzus-dendrogrammal ábrázoltuk azokat a klasztereket, amelyek legalább a 

diagramok felében megjelentek. 

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

helyett a kilenc közösség alapadataiból egy nagy adatbázist készítünk, és ez alapján végezzük el a 

klaszterezést. E módszer előnye, hogy világossá válhatnak olyan kapcsolatok is, amelyek nem elég 

robosztusak ahhoz, hogy megjelenhessenek a konszenzusdiagramon, ugyanakkor a kisebb, 

kevesebb pontot tartalmazó hálózatok súlya kisebb lesz, ami némiképp torzítja az eredményt. 

2.2. Beporzó hálózatok 

Első lépésben a korábban említett ’topological importance’ indexszel meghatároztam a kapcsolatok 

aszimmetriájára ható topológiai kényszereket egy nemzetközi adatbázis mutualista hálózatai 

esetében. A TI index eredményeképpen kapott fajrangsort ezt követően Spearman-féle 

rangkorrelációval összevetetettem a terepi eredetű2, empirikus aszimmetria-értékekkel. 

A többi kérdés megválaszolásához egy új módszer kidolgozására volt szükség, amellyel a fajok 

közösségben betöltött szerepét közösségi összefüggésben, az összes többi faj figyelembe vételével 

lehet meghatározni. A modell feltételezése, hogy azok a fajok kiemelkedő jelentőségűek, amelyek 

(az indirekt hatásokat is figyelembe véve) a legtöbb faj (a hálózat legtöbb pontja) felé képesek 

bizonyos hatások közvetítésére (például a populációméretük változásával). Az ilyen módon kijelölt 

fontos fajokat a szociológiából ismert KeyPlayer szoftverrel azonosítottam és topológiai (szerkezet 

alapján meghatározott) kulcsfajoknak neveztem el. A szimulációk során két lépés figyelembe 

vételével tudtam tekintettel lenni az indirekt hatásokra is. 

Ezt követően egyszerre több fajt (különböző elemszámú kulcsfajkomplexet) határoztam meg, majd 

azt vizsgáltam, hogy a kulcsfajkomplexek egymásba ágyazottak-e, vagyis mennyire tartalmazzák a 

nagyobb halmazok a kisebbeket. Mindezek mellett meghatároztam a lokális, fajokat önmagukban 

tekintő, kapcsolataik számát leíró fokszámot is, és a kapott fajsorrendeket összevetettem az új 

módszer felhasználásával kapott eredményekkel. 

 

                                                 

2 Bascompte, J., Jordano, P., Olesen, J.M., 2006. Asymmetric coevolutionary networks facilitate biodiversity 
maintenance. Science 312 (5772), 431-433. 
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2.3. Élőhelyhálózatok 

Az élőhelyhálózat építésekor elsőként a lakott élőhelyfoltokat, valamint az azokat összekötő 

folyosókat azonosítottuk. A foltok minőségét jelző lokális populációméreteket, valamint a folyosók 

minőségét jelző átjárhatóságot egy félkvantitatív, 1-től 4-ig terjedő skálán, a korábbi 

módszertannak megfelelően becsültük. 

Az egyes térszerkezeti elemek jellemzéséhez lokális (egy-egy pontot leíró) és globális (az egész 

hálózat szerkezetét leíró) indexeket egyaránt figyelembe vettem. A szakirodalmi ajánlások 

követéséhez szükségessé vált a korábban használt egyik index kisebb módosítása is, illetve az 

összehasonlíthatóság miatt ennek fényében felül kellett vizsgálnom a korábbi eredményeket is. Az 

indexalkotó komponensek némelyike a hálózat topológiáját írta le, illetve volt olyan, amely a 

lokális populációméretet számszerűsítette. E komponensek szisztematikus variálása lehetővé teszi, 

hogy e tényezők hatását önmagukban is vizsgálhassam. 

A kutatás második felében meghatároztuk azokat a folyosókat, amelyek létesítése vagy feljavítása a 

terepi viszonyok ismeretében reális lehet. Ezek alapján újra jellemeztem a térszerkezeti elemek 

relatív jelentőségét, és értékeltem a különbségeket. 

3. Tézispontok 

3.1. Táplálékhálózatok 

3.1.1.a. Nincs két olyan index, amely teljesen azonos végeredményt adna, ugyanakkor a 

dendrogramokon megfigyelhetők olyan indexpárok- vagy csoportok, amelyek hasonlóan 

viselkednek, vagyis tapasztalhatóak átfedések a végső fajsorrendben. 

3.1.1.b. A kulcsfajindexek vizsgálata alapján indirekt kapcsolatok sokkal inkább meghatározóak 

egy faj fontossága, kulcsfaj-léte szempontjából, mint a közvetlen összeköttetések. Ez a 

természetvédelmi alkalmazás számára különösen tanulságos lehet. 

3.1.1.c. A ’topological’ és ’weighted imoportance’ indexek kapcsán a súlyozás fontosabbnak 

bizonyult a csoportképzés során, mint a lépésszám, ami arra utalhat, hogy a lépésszám szerepe 

kevéssé meghatározó, mint az a bináris kulcsfajindexes megfigyelésekből (3.1.1.b.) következne. 

3.1.2. Súlyozatlan esetben mind a köztességi, mind az információs centralitás jobban becsli a 

fajrangsort, mint akár a fokszám, akár a közelségi centralitás. Ezt azért fontos tudni, mert az 
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élsúlyok meghatározásához képest a tiszta topológia leírása jóval egyszerűbb feladat, ezáltal ez 

utóbbi alighanem szélesebb körben alkalmazható a természetvédelmi gyakorlatban. 

3.2. Beporzó hálózatok 

3.2.1. Mutualista közösségekben a topológia önmagában is jól, különösen a pollinációs hálózatok 

esetében igen megbízhatóan becsli a terepi adatok alapján számított egzakt eredményeket. Ez 

azt jelenti, a közösség struktúrája alapvetően meghatározza a vizsgált, aszimmetrikus 

kapcsolatszerkezettel összefüggő folyamatokat. 

3.2.2. Az újonnan kifejlesztett módszer alkalmas lehet arra, hogy a közösségszerkezet ismeretében 

úgy jelöljük ki a fontos fajokat, hogy az az egész közösség szempontjából is a lehető 

legelőnyösebb legyen. A többfajú szemléletmód elterjedésére nagy szükség van, mert 

alapjaiban változhat meg a fajok fontosságának megítélése ahhoz képest, mint ha a fajokat a 

közösségből kiragadva szemléljük. Ennek elsősorban az az oka, hogy a túlzottan lokális 

szemlélet nem tudja figyelembe venni azokat a kevés kapcsolattal rendelkező híd szerepű 

fajokat, amelyek a közösségek integritásáért „felelnek”. 

3.2.3. Amennyiben a legfontosabb faj eleme a két legfontosabb fajt tartalmazó fajkomplexnek, ez 

utóbbi pedig benne van a három legfontosabb fajt képviselő halmazban (vagyis a fajkomplexek 

egymásba ágyazottak), akkor a természetvédelem hatékony lehet. Ellenkező esetben a 

rendelkezésre álló források függvénye, hogy aktuálisan mely fajok védelme optimális a 

közösség egésze szempontjából, ez pedig nehézkesebbé teszi a hosszú távú stratégia 

kidolgozását. 

3. Élőhelyhálózatok 

3.3.1. Az eredeti hálózat az elmúlt években nagy mértékben fragmentálódott, a tendencia ilyen 

mértékű folytatódása komolyan veszélyezteti a faj tartós fennmaradását. Jelenleg a legfontosabb 

foltnak a Nagy Nyilas (N5), illetve a hozzá kapcsolódó L5-18 él tekinthető. 

3.3.2. A topológia megváltozása jobban változtatja meg a hálózat szerkezetét, mint a lokális 

populációméretek változása, de önmagában nem okozza a tapasztalt eltéréseket. Gyakorlati 

szempontból ez így is azt jelenti, hogy az élőhelyhálózat szerkezetére, pontosabban a szerkezet 

épen tartására kiemelt védelmet kell fordítani a fajvédelem során. 
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3.3.3. Új folyosók létesítésének várhatóan nem lenne jelentősebb hatása, fontosabb (és alighanem 

gyakorlatban is jobban megoldható) volna a meglévő folyosók további romlásának 

megakadályozása, minőségük javítása. 

4. Következtetések 

A természetvédelmi gyakorlatban a hatékonyság követelménye miatt egyre sürgetőbb a 

számszerűsíthető, objektív és prediktív módszerek használata. Dolgozatomban azt mutattam be, 

hogy a hálózatelmélet kiválóan alkalmazható szemléleti keret lehet. Erre egyrészt kvantitatív 

jellege (objektív kijelölési potenciálja) teszi alkalmassá, másrészt biztosítani képes a kapcsolatot a 

közösségek szerkezete, dinamikája és az ökoszisztéma-funkciók, valamint a közösségek védelme és 

a gyakorlatban megvalósítható faj-, illetve területvédelem között. 
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Benedek; Zs., Jordán, F., Báldi, A., 2007. Topological keystone species complexes in ecological 

interaction networks. Community Ecology, 8 (1), 1-7. 

Jordán, F., Benedek, Zs., Podani, J., 2007. Quantifying positional importance in food webs: A 

comparison of centrality indices. Ecological Modelling, 205 (1-2), 270-275. 

Benedek Zs., Jordán, F. és Báldi, A. 2007. Kulcsfajkomplexek kutatása és ennek alkalmazási 

perspektívái a természetvédelem hatékonyságának növelésében. Természetvédelmi 

Közlemények, 13: 27-36. 

Benedek, Zs.,  Nagy, A., Rácz, I.A., Jordán, F. és Varga, Z. 2009. Az erdélyi avarszöcske 

(Pholidoptera transsylvanica, Fischer Waldheim, 1853) élőhelyhálózatának változásai az 

Aggteleki karszton. Természetvédelmi Közlemények, 15: 369-380. 

Előkészületben: 

Benedek, Zs. Nagy, A., Rácz, I.A., Jordán, F., Varga, Z., Landscape metrics as indicators: 

quantifying habitat network changes of a bush-cricket Pholidoptera transsylvanica in 

Hungary. Ecological Indicators, revízió alatt. 

Kahramanogullari, O., Jordán, F., Benedek, Zs.: CoSBiLab LIME: a software for building 

stochastic dynamical ecosystem models. Előkészületben. 



 10 

A dolgozat témájában megjelent további publikációk 

Konferenciaszerepelések 

Benedek, Zs.,  Nagy, A., Rácz, I.A., Jordán, F., Varga, Z. Network-based methods in landscape 

management - Changes in the habitat network of Pholidoptera transsylvanica (Fischer 

Waldheim, 1853) in the Aggtelek Karst, Hungary. Poszter, 2nd European Congress of 

Conservation Biology, Prága, Csehország, 2009. Book of abstracts, pp. 155. 

Benedek, Zs., Gallasi, K., Jordán, F. Asymmetric interactions in plant-mutualistic networks. 

Structure and function. Előadás, EURECO-GFÖ, Lipcse, Németország, 2008. Proceedings, 

pp. 465. 

Benedek, Zs., Gallasi, K., Jordán, F. Aszimmetrikus kapcsolatok növény-mutualista hálózatokban: 

szerkezet és funkció. Előadás, 3. Kvantitatív Ökológiai Szimpózium, Budapest, 2008. 

Benedek, Zs.,  Nagy, A., Rácz, I.A., Jordán, F., Varga, Z. Az erdélyi kurtaszárnyú szöcske 

(Pholidoptera transsylvanica) élőhelyhálózatában beállt változások nyomon követése és a 

további változások hatásainak becslése. Poszter, 5. Magyar Természetvédelmi Biológiai 

Konferencia, Nyíregyháza, 2008. Program és absztrakt kötet, 83. o. 

Benedek, Zs. Network analysis in conservation practice. Előadás, International Life Sciences 

Students’ Conference, Ljubljana, Szlovénia, 2007. 

Benedek Zs., Jordán, F., Báldi, A. The network architecture and nestedness of topological keystone 

species complexes in plant-pollinator communities. Poszter, 1st European Congress of 

Conservation Biology, Eger, 2006. Book of abstracts, pp. 395. 

Benedek Zs., Jordán, F., Báldi, A. Kulcsfajkomplexek és a természetvédelem hatékonysága. 

Poszter, 3. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia, Eger, 2005. Program és 

absztrakt kötet, 94. o. 

Népszerűsítő közlemények 

Benedek, Zs. 2008. Beporzók veszélyben. Természet Világa, 139 (5), 201-203. 

Benedek, Zs., Vasas, V., 2008. Az útépítés útvesztőjében. Az élőhelyek feldarabolódása és a 

biológiai sokféleség. Természet Világa, 139 (10), 454-456. 


