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Bevezetés és célkitűzések 

Földünk népessége folyamatosan nő, ezzel párhuzamosan az egyének igényei, így az 

élelmiszerigény is egyre nagyobb kihívást jelent a mezőgazdaság számára. A megnövekedett 

igények miatt egyre több területet vonnak intenzív művelés alá, műtrágyák, 

növényvédőszerek és monokultúrás művelés alkalmazásával. Ez a mezőgazdasági gyakorlat 

fenyegetést jelent a biodiverzitásra, ami alól a megporzó – másnéven pollinátor – fajok sem 

kivételek (Dale & Polasky 2007, Potts et al. 2010). 

 Megporzók nélkül viszont romlik a termésátlag, hiszen a beporzás a virágos 

növények terméskötéséhez elengedhetetlen folyamat (Gallai et al. 2009), enélkül termesztett 

haszonnövényeink 75%-ának csökkenne a terméshozama (Klein et al, 2007). A termésátlag 

esése konvencionális művelésben még több vegyszer használatát és terület bevonását vonja 

maga után, míg a bio (más néven ökológiai) illetve permakultúrás rendszerek eleve a 

biodiverzitás megóvására épülnek. A pollinátorok nélkül a termények beporzásának 

egyharmadát kézi munkával, vagy modern technológiákkal kellene végezni, mint például a 

már ma is rendelkezésre álló megporzó drónokkal, vagy sokkal kevesebb élelmiszer állna 

rendelkezésre. A számunkra hasznos növények mellett a vadnövények közel 90%-ának van 

szüksége az állatok általi beporzó munkára a szaporodásukhoz, így az egyéb ökoszisztéma 

szolgáltatások és az azokat biztosító természetes élőhelyek is a beporzó rovaroktól függenek 

közvetve, vagy közvetlenül.  

Állat általi, elsősorban rovarmegporzásra a virágos növények nagy részének, 

körülbelül 87,5%-ának van szüksége (Ollerton et al, 2011). A rovarbeporzók közül a 

vadméhek és a tenyésztett mézelő méhek játsszák a legfontosabb szerepet a beporzásban 

(Breeze et al, 2011). Európában a 264 termesztett haszonnövényfaj 84%-ának megporzását 

végzik állatok, s több mint 4000 zöldségfajta van, amit a méheknek köszönhetünk (UNEP, 

2010). A megporzók Magyarországon a leggyakrabban méhek, lepkék és zengőlegyek. 

Védelmük - és közvetett módon az emberiség védelme – érdekében fontos jobban 

megismernünk a mezőgazdálkodás hatásait a megporzóközösségekre.  

Kutatásomban háromféle gazdálkodási rendszerben vizsgálom a megporzóközösségeket a 

Szentendrei-szigeten: permakultúrás, bio és konvencionális művelésű területek gyűjtési 

eredményeit hasonlítom össze.  
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 Kérdésfelvetés 

1. Melyik gazdaságban a legnagyobb a megporzó közösségek diverzitása és 

egyedszáma? 

Alapfeltevésünk szerint a konvencionális gazdálkodás nyújtja a legkevésbé ideális 

körülményeket a megporzók számára, a permakultúrás művelés pedig a legelőnyösebb 

feltételeket. 

 

2. Az agrobiodiverzitás hogyan hat az eredményekre?  

Nem csak a termesztett fajok száma lehet hatással a pollinátorok megjelenésére, hanem a 

területek mozaikossága - változatos vetésszerkezete - is. Feltevésünk szerint jobb 

eredményeket kapunk egy mozaikosabb és változatosabb területen, mint ahol nem diverz a 

környezet. 

 

3. A gazdaságok közvetlen környezete (élőhelyek) hogyan hat a megporzó közösségre? 

Hipotézisünk szerint minél természetesebb, mozaikosabb a gazdaságot körülvevő táj, annál 

jobb körülményeket és élőhelyet képes nyújtani a megporzók számára. 
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Szakirodalmi áttekintés 

Fenntartható fejlődés 

Mivel a dolgozatom a fenntartható mezőgazdasággal függ össze, ezért elsősorban 

szeretném tisztázni a fenntarthatóság fogalmát, melyre a FAO meghatározását hívom 

segítségül: a fenntartható mezőgazdaság: „A természeti erőforrás-bázis olyan menedzselése 

és megőrzése, valamint a technológiai és intézményi változások olyan irányba terelése, hogy 

az emberiség szükségleteinek folyamatos kielégítése a jelen és a jövő generációi számára 

egyaránt biztosított legyen. Ez a fenntartható fejlődés megőrzi a termőföldet, a vizeket a 

növény- és állatgenetikai erőforrásokat, környezeti szempontból nem káros, műszakilag 

megfelelő, gazdaságilag életképes és társadalmilag elfogadható” (FAO, 2014).  

„A fenntartható fejlődés a fejlődés olyan formája, amely a jelen szükségleteinek 

kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációit saját szükségleteik kielégítésének 

lehetőségétől”(ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottság, 1987). Herman Daly 

kiegészítette az eredeti fogalmat: „A fenntartható fejlődés a társadalmi létminőség folytonos 

megvalósulása anélkül, hogy az ökológiai eltartóképességet meghaladó módon 

növekednénk.” A fenntartható fejlődés szemlélete a rendszerszemlélet, nemcsak a jelen és a 

jövő, hanem a jelen generációk közötti igazságosságot is feltételezi. A fenntartható 

társadalom egy olyan kultúrával írható le, ami nem vesz el összességében többet a 

környezetéből, mint amennyi erőforrás képes folyamatosan megújulni (http2). 

A továbbiakban szeretném bemutatni a három (részben- vagy egészben) különböző  

vizsgált gazdálkodási rendszer alapelveit. 

Permakultúra 

  A permakultúra egy tervezési fogalom olyan fenntartható, élelemtermelő tájakról, 

melyek leutánozzák a természetes ökoszisztémák diverzitását és rugalmasságát (Brain & 

Thomas, 2013). Habár a permakultúra elgondolásai a gyakorlatban voltak több ezer évig a 

világ legkülönfélébb kultúráiban, maga a „permakultúra” definíció és elnevezés 1970-es 

évek közepén, Tazmániában született meg Bill Mollisonnak és David Holmgrennek hála 
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(Nabhan, 2013). A permakultúra nem más, mint a ’permanent agriculture’ (fenntartható 

mezőgazdaság) szavak összevonása, Mollison és Holmgren 1978-ban így jellemezte: „ 

évelő, vagy önmagát szaporító növény- és állatfajok egységes, integrált, folyamatosan 

fejlődő, változó rendszere, mely hasznos az emberek számára”. Az 1988-ban megjelent 

„Permakultúra. Tervezői kézikönyv” (Permacultre, A Designer’s Manual)-ben Mollison a 

már tervezési rendszerré fejlődött permakultúra lényegét így fogalmazta meg:  „A 

permakultúra a mezőgazdaságilag termékeny ökoszisztémák tudatos tervezése és 

fenntartása, amelyek rendelkeznek a természetes ökoszisztémák diverzitásával, 

stabilitásával és rugalmasságával. A táj és az  emberek harmonikus integrációja, amely 

fenntartható módon biztosítja számukra a táplálékot, energiát, menedéket és más anyagi 

vagy nem anyagi szükségleteket.” Holmgren 2003-ban így terjesztette ki a fogalmat: 

„tudatosan tervezett tájak, melyek utánozzák a természetben található mintákat és 

kapcsolatokat, miközben lehetőséget nyújtanak a helybéliek igényeit kielégítő 

élelmiszermennyiségnek. 

A permakultúrás gazdálkodás ideális feltételeket teremt a megporzóközösségek számára, 

hiszen eleve a biodiverzitásra alapoz. Nem használ vegyszereket, még az biogazdálkodásban 

engedélyezett szereket is kerüli. Nem alkalmaz monokultúrát, emellett törekszik arra, hogy 

a területeken minél mozaikosabban szerkezetet alakítson ki. A gyomokat nem célja teljes 

mértékben kiirtani, ismeri hasznos oldalukat, továbbá kihasználja, hogy a virágzó gyomok 

vonzzák a megporzó rovarokat is. Ez a gazdálkodási rendszer az ökológiai szempontokat a 

profittermelés elé helyezi. 

Biogazdálkodás 

Fontos tisztázni, hogy a bio- illetve ökológiai gazdálkodás elnevezés ugyanazt 

jelenti. Az ökológiai módszerekkel történő gazdálkodás egy olyan komplex gazdálkodási 

alternatíva, mely környezetkímélő, szigorú feltételrendszerhez kötött és ellenőrzött 

körülmények között teszi lehetővé az egészséges, minőségi élelmiszerek előállítását, 

biztosítva a gazdálkodó megélhetését. Törekszik a természetes ökoszisztéma védelmére, és 

alkalmas egy életképes, tartós agrárökoszisztéma kialakítására, fenntartására, és hozzájárul 

a környezet állapotának megőrzéséhez és javításához. Emellett törekszik a rendszeren belüli 

természeti erőforrások használatára a rendszeren kívüliek felhasználásával szemben, melyet 

korlátoz is a kémiai úton előállított források alkalmazásával együtt, a vegyszeres védekezés 
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mellőzésével megfelelő helyszínt nyújt a rovarok számára is. Célja továbbá a természeti 

erőforrások megőrzése, az energia felelős használata, és az ökológiai egyensúly fenntartása. 

Az biológiai módszerekkel történő gazdálkodás változatos, tudásalapú, és működéséhez 

kevés külső erőforrás, illetve fosszilis energiahordozó szükséges (Tittonel, 2013). Ezekben 

a rendszerekben a tápanyag- és energia áramlás zárt, tápanyagok pótlásához szerves és 

ásványi anyagokat használnak, nitrogén-ellátást pillangós növényekkel, szerves trágyával 

igyekeznek biztosítani. A vetésforgó gondosan tervezett, nem használ monokultúrát és a 

fajtaválasztásnál előtérbe helyezik a rezisztens, toleráns és tájfajtákat, továbbá biológiai 

védekezést használnak. Termelés szempontjából a minőség a lényeg a mennyiséggel 

szemben, a táblaméretek kisebbek és mozaikos elrendezésűek, törekszik a természetes 

élőhelyek megóvására. Az biogazdálkodás során előállított élelmiszerek esetében a peszticid 

és nitrátterhelés veszélye kisebb, a biotermékeknek jobbak egyes beltartalmi mutatói(pl. 

vitamin-, ásványi anyag- és szárazanyagtartalom), mint a konvencionális gazdaságból 

származó élelmiszereknek. 

Az ökológiai gazdálkodás a gazdálkodási rendszerek közül az egyetlen, aminek 

jogszabályi keretek közé foglalták az előírásait, az Európai Unió ökológiai gazdálkodásra 

vonatkozó törvényi szabályozása kimondja, hogy: „Az ökológiai gazdálkodás egy 

gazdaságirányításból és élelmiszertermelésből álló komplex rendszer, mely egyrészt 

gondoskodik a környezetre ártalmatlan eljárásokkal előállított termékek (ökotermékek) 

iránti fogyasztói igényeknek kielégítéséről, másrészt közjavakat termel, amelyek 

hozzájárulnak a környezet védelméhez, az állatjóléthez és a vidékfejlesztéshez“ (http7).   

"Az ökológiai mezőgazdálkodás olyan termelési rendszer, amely fenntartja a talajok, 

ökoszisztémák és emberek egészségét. Kívülről bevitt anyagok helyett ökológiai 

folyamatokra, biológiai sokféleségre és a helyi körülményekhez igazodó körforgásokra épít. 

Az ökológiai mezőgazdálkodás egyesíti a hagyományt, az innovációt és a tudományt, hogy 

javára szolgáljon a közös környezetnek, és hogy méltányos kapcsolatokat, valamint minden 

érintett számára jó életminőséget segítsen elő." – fogalmazta meg az IFOAM (Ökológiai  

gazdálkodók  szervezeteinek  nemzetközi  szövetsége) (http8). 

Sárközy és Seléndy (1991) műve szerint „Az öko (vagy bio) –gazdálkodás a 

természetidegen anyagok felhasználása nélkül állítja elő termékeit. Olyan fenntartható, 

változatos, kiegyenlített, környezetmegóvó – egyúttal jövedelmező! – rendszerek 

létrehozására törekszik, amelyek értékes, egészséges táplálékot állítanak elő.”  
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A világon nagyjából 57,8 millió hektár bioterületen gazdálkodnak, ami a 

mezőgazdasági területek csupán 5,4%-a. Hazánkban 186 347 hektáron, ami a 

mezőgazdasági területeink csupán 4,0%-át jelenti (FiBL&IFOAM, 2018). 

Konvencionális gazdálkodás  

„A „modern” mezőgazdaság különböző vegyi anyagok használatán alapszik, kezdve 

a műtrágyákkal egészen a mérgező növényvédő szerekig, melyekkel a rovarok és gombák 

kártételére reagálnak, valamint a gyomnövényeket irtják” (Greenpeace, 2014). 

A konvencionális gazdálkodás árutermelő, nagyüzemi és intenzív mezőgazdasági 

módszerekkel a szintetikus növényvédőszerekre és műtrágyákra hagyatkozik elsősorban, 

nem a természetes erőforrásokra. Gyakran alkalmaz monokultúrát, emiatt a talaj 

tápanyagtartalma egyre csökken, és egyre kevésbé lesz alkalmas a mezőgazdasági 

termelésre. A nagy táblák kialakítása pedig negatív hatással van a természetes élőhelyekre, 

ezáltal azok eltűnnek. A nagy méret nagyfokú gépesítést is igényel. A konvencionális 

művelés “nem tűri meg” a gyomokat sem, így sem a talaj védelmét, sem a rovarmegporzók 

vonzását nem segítik. 

Az 1950-es években vette kezdetét világszerte a szintetikus növényvédőszerek 

használata, bár azóta persze sok változás történt az alkalmazott vegyszerek fajtáiban és 

számában. A növényvédőszerek olyan vegyi anyagokat, vagy vegyi anyagok keverékét 

tartalmazó természetes eredetű, ill. mesterségesen előállított készítmények, amely a 

növények, vagy a növényi részek, illetve a raktározott termények károsítóinak gyérítésére, 

elpusztítására, csalogatására, riasztására, vagy a növények károsítói és a növények 

életfolyamatai szabályozására alkalmas, vagy az ilyen készítmény biológiai hatását 

lényegesen befolyásolják. A növényvédő szerek csoportosítása felhasználásuk szerint 

történik: herbicidekkel a gyomokat irtják, fungicidekkel a gombák ellen védekeznek, 

inszekticidekkel a rovarokat igyekeznek irtani. Folyamatos, széleskörű használatuk miatt 

napjainkban szinte mindenhol megtalálható a legtöbbjük a környezetünkben. Néhány 

anyagnak emellett nagyon hosszú a lebomlási ideje, és nagymértékben felhalmozódnak. A 

legjobb és legismertebb példa erre a DDT amit az 1960-as években tiltottak be, ennek 

ellenére a szer és bomlástermékei a mai napig rendszeresen kimutathatók a talajból és élő 

szervezetekből is. 
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Biodiverzitás és a megporzók jelenléte 

A következőkben szeretném bemutatni a biodiverzitás és az ökoszisztéma 

szolgáltatások fogalmát, hiszen mindkét fogalom szorosan kapcsolódik a dolgozatomhoz, 

így fontos ismertetnem a koncepciójukat.  

A biodiverzitás a biológiai sokféleség rövid kifejezése. A diverzitás egy működési 

és túlélési stratégia - a genetikai sokféleség nélkülözhetetlen a populációk fennmaradása 

szempontjából (Vida, 1984). „A fajdiverzitás és az egyes fajok genetikai sokfélesége 

(polimorfizmus) létfontosságú bioszféránk működőképességének fenntartásában” (Vida, 

1984). A genetikai sokféleség teszi lehetővé az egyediséget mindenki számára. 

Leggyakrabban a természetben lévő élőlények diverzitására szokták érteni, de általánosabb 

értelemben vonatkozhat taxonómiai csoportokra, mint például nemzetségekre, vagy egyed 

feletti szerveződési szintekre, mint például ökoszisztémákra, társulásokra. Emellett 

beszélhetünk tájalkotó elemek diverzitásáról is (MgSzH Agrobotanikai Központ, 2007). 

„A biológiai diverzitás a szárazföldek, tengerek és egyéb vizes élőhelyek 

élőlényeinek változatosságát (variabilitását), továbbá azon ökológiai komplexek 

változatosságát jelenti, amelyek részét képezik: ez magába foglalja a fajokon belüli, fajok 

közötti variabilitást, és az ökoszisztémák változatosságát is. A biodiverzitás az élet minden 

megnyilvánulásának változatossága.” - így definiálja a biológiai diverzitás fogalmát az 

1992-es Biológiai Sokféleség Egyezmény.  

A Széky Pál (1983) az Ökológiai Kislexikonban úgy definiálja a fogalmat, hogy a 

diverzitás ökológiai értelemben egy biocönózis sokrétűségét, összetettségét és 

fajgazdagságát jelenti. A diverzitás a fajszámot és az egyedszám fajok szerinti megoszlását 

tükrözi, függ a környezetnek az élőlények biológiai optimumához való viszonyától, azaz 

annál nagyobb a fajszám, minél közelebb áll a biológiai optimumhoz a környezet, és függ a 

környezet változatosságától, a létfeltétel rendszertől és a fajok testnagyságától. Turcsányi 

(1995) a fajdiverzitáson túl említés tesz a faj – egyed diverzitásról (fajszám és egyedszám 

viszonyán alapul), az élőhely-diverzitásról, életforma-diverzitásról, valamint az erőforrás-

diverzitásról is.  

A természetes területeken a természetes flóra néhány elemének háziasításának és 

termesztésének hatására a természetes ökoszisztémákat újszerű, jóval egyszerűbb felépítésű 

agroökoszisztémák váltották fel. A mezőgazdasági élettársulások folyamatos emberi 

inputokat igényelnek, és a nagy mennyiségű outputok kivonása lehetővé teszi a fogyasztók 

(háziállat, ember) bekapcsolódását az energia- és anyaghasznosítási láncba. Ezek az 
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agrobiocönózisok egyszerűbb rendszerek a természetes ökoszisztémákhoz képest, de ettől 

függetlenül zavartalan és harmonikus működésük ugyanúgy az élőlények és a fizikai 

környezet diverzitásán alapul. Az emberi beavatkozás közvetlenül, vagy közvetve a legtöbb 

elemet érinti, a termesztett növények fennmaradása és formagazdagságuk változatossága 

azonban teljesen az emberi tevékenységtől és gondoskodástól függ. A haszonnövények 

genetikai változatossága ezért az agrobiocönózisok stabilitása szempontjából különös 

figyelmet érdemel (MgSzH Agrobotanikai Központ, 2007). 

A monokultúrát alkalmazó gazdálkodás - ami napjainkban a legelterjedtebb 

gazdálkodási módszer - óriási területeket von termesztés alá genetikailag egyforma 

növényekkel, így a táj/élőhely diverzitása igen alacsony, a vadon élő állat- és növényfajok 

számára sem nyújt menedéket. Ez a módszer minimálisra csökkenti a működő 

életközösségek által nyújtott szolgáltatásokat, mely közvetve egészségünkre is káros 

hatással van, hiszen a változatos étrend hiánya a tápanyagellátást is negatívan befolyásolja. 

 

Az ökoszisztéma olyan összetett és dinamikus rendszer, melynek együtt létező 

részei - állatok, növények, mikroorganizmusok és a természetes környezet - egymásra 

utaltak. Az előbb említett biodiverzitás is ezeknek a partnerségeknek a számtalan élő 

eleméből áll, melyet számos hatás ér, napjainkra pedig már sok minden el is tűnt. A 

mezőgazdaság egyre intenzívebbé válása, a művelés túlzásbavitele, az urbanizáció, a 

környezetszennyezés, a klímaváltozás, az invazív fajok megjelenése és szaporodása, s ezáltal 

az őshonos fajok kiszorítása mind kárt okoznak a természetes 

ökoszisztémákban/életközösségekben. Az elpusztult, vagy leromlott biogeocönózisokat 

pedig költséges, vagy lehetetlen visszaállítani. Egy természetközeli legelő, ahol a biocönózis 

jól működik, táplálékot szolgáltat a legelő szarvasmarhák számára, amelyek tápanyaggal 

dúsítják a talajt a mikroorganizmusok által lebontott trágyájukkal, s így a növények újra 

kihajthatnak (http3). 

A természet olyan szolgáltatásait és javait melyet saját érdekünkben felhasználunk, 

ökoszisztéma-szolgáltatásoknak nevezzük, melyeket többféleképpen tudunk meghatározni. 

Az ENSZ Milleniumi Ökoszisztéma Felmérése alapján lehetnek: fenntartó-; ellátó-; 

szabályozó- és kulturális szolgáltatások. Ez alapján a beporzás szabályozó szolgáltatásnak 

minősül, hiszen az ökoszisztéma-folyamatok szabályozásáért felel, ezáltal nyújt számunkra 

(is) előnyöket (http4). 
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Megporzók 

Megporzás során virágpor, azaz pollen kerül a nyitvatermők magkezdeményére 

illetve a zárvatermők bibéjére. Nagyon sokféle módja alakult ki a növényvilág törzsfejlődése 

során, két nagy csoportja a keresztbeporzás és az önmegporzás. Kétivarú virágok esetében 

önmegporzásról, azaz autogamia-ról beszélünk, ha a bibét a saját virágban termelt pollen 

porozza be. Allogamia, azaz keresztmegporzás esetében a bibére vagy a nyitvatermők 

magkezdeményére más növényegyed virágában termelt pollen kerül. A kölcsönös 

megporzás is többféle lehet annak alapján, hogy a virágpor milyen növényről származik 

(Turcsányi & Turcsányiné, 2005). Hazánkban termesztett gyümölcsfajok közül szélporozta 

a dió, a mogyoró, homoktövis és a gesztenye is. A többi gyümölcsünk jellemzően 

rovarmegporzású: a színes és illatos virágok odacsalogatják a rovarokat, azok pedig repülve, 

táplálékot keresve juttatják el az egyik növényről a másikra a pollent (http5). 

A megporzást idegen szóval pollinációnak, ebből fakadóan a megporzókat pollinátoroknak 

nevezzük. Legnagyobb jelentősége a hártyásszárnyúak (Hymenoptrea), kétszárnyúak 

(Diptera) és a lepkék (Lepidoptera) rendjébe tartozó fajoknak van, de más rovarok is 

végeznek megporzást (pl. bogarak (Coleoptera)). A méhalkatúak (Apoidea) kulcsszerepet 

töltenek be a növények beporzásában, hiszen a méhek „szakosodtak” leginkább a virágpor 

és nektár gyűjtésére és szállítására. Általában a házméheknél (Apis mellifera) az egyedek 

vagy nektárt, vagy pollent gyűjtenek, és bár a nektárt gyűjtő egyedek is poroznak be 

növényeket, de a pollent gyűjtők sokkal hatékonyabb beporzók (http5), ennek köszönhetően 

a méheket tartjuk a legfontosabb megporzó rovaroknak (Bihaly, 2014). 

A méhek teljes életciklusuk során, azaz imágó és lárva állapotban is pollennel és nektárral 

táplálkoznak, utódjaik számára ivadékbölcsőben halmozzák fel a táplálékot. Az evolúció 

során testük felépítése úgy alakult, hogy a pollen begyűjtése és szállítása a leghatékonyabban 

történhessen, így rendkívül hatékonyan végzi el a különböző növények keresztbeporzását, 

elősegítve azok fennmaradását. Mindennek megfelelően megporzásban a méhek óriási 

szerepet töltenek be (Tasos 2019). 

A pollinátorok számára megfelelő minőségű és diverzitású, virágos növényekkel borított 

természetes táplálkozóhelyek mérete folyamatosan csökken, ezáltal elegendő mennyiségű 

táplálék sem feltétlen áll rendelkezésükre (Sárospataki et al, 2009). Így a megporzók 

diverzitása és az egyedek száma is csökkenő tendenciát mutat az elmúlt évtizedekben, mely 
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napjainkban még inkább felgyorsulni látszik, amiért Westrich (1996) a mezőgazdaság 

általános és egyre intenzívebb működését teszi felelőssé. Ez nem csak természetvédelmi, 

hanem gazdasági szempontból is kockázatot jelent (Goulson et al, 2004). 

A Greenpeace Méhpusztulás (2013) című kiadványa alapján “A méhek – a tenyésztett 

háziméheket és a sok vadméh fajt is beleértve – alkotják a legtöbb földrajzi térség 

legjellemzőbb, és gazdaságilag legfontosabb beporzó rovarcsoportját. A tenyésztett 

háziméhek száma azonban az utóbbi években annak ellenére egyre jobban megfogyatkozott, 

hogy világszerte mind több, a rovarbeporzástól függő haszonnövényt termelnek. A vadon élő 

beporzók – méhfajok és más rovarok – szerepe ugyancsak növekszik világszerte, s egyre több 

figyelem fordul feléjük. A vadméheket azonban szintén fenyegeti a természetes és 

féltermészetes élőhelyek hiánya és az emberkéz alkotta vegyszerek terjedése.”  

A vadméhek számos növény generatív szaporodásában játszanak nélkülözhetetlen 

szerepet, hiszen a virágos növények és a méhek kapcsolata évmilliókkal ezelőtt kezdődött, 

és a házi méhek nem tudják minden növény esetében betölteni a vadméhek szerepét (Bihaly, 

2018).  

Az étrendünk alapköveit jelentő tápláló és értékes növényeit, számos zöldséget és 

gyümölcsöt, emellett néhány hús- és tejtermelésben felhasznált takarmánynövényt  is 

meglehetősen károsan érintene a pollinátorok számának további csökkenése. Körülbelül 265 

millió euróra tehető a rovarok általi beporzás értéke világgazdasági viszonylatban. Ez 

természetesen nem valós érték, hiszen amennyiben a  rovarok általi beporzás túlzott 

mértékben visszaszorulna vagy megszűnne, teljes mértékű helyettesítése lehetetlen lenne, 

emiatt a gyakorlatban felbecsülhetetlen a rovarbeporzás valódi értéke. (Greenpeace, 2013).  
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Anyag és módszer 

 A vizsgált területek bemutatása 

A vizsgált területek a Szentendrei-szigeten találhatók, mely a Dunakanyarban, Budapesttől 

északra helyezkedik el, ezt az 1. ábra szemlélteti. A dunai sziget hosszúsága 31 km, területe 

56 km2, átlagos szélessége 2,3 - 3,5 km, felszínének tengerszint feletti magassága 100-124 

méter.  

1.ábra: A vizsgált gazdaságok elhelyezkedése a Szentendrei-szigeten 

 

A sziget a Duna-Ipoly Nemzeti Park egyik tájegysége. Mai formáját a szél és a Duna 

évezredes tájformáló tevékenysége alakította ki, vízviszonyait napjainkban is a Duna 

határozza meg döntően. Geológiai sajátossága, hogy a kavicsréteget alul agyag, felül homok 

zárja le, így nagyon jó vízszűrő, tisztító szerepet tölt be, parti szűrésű kútjai kiváló ivóvizet 

biztosítanak a fővárosnak és a helyi lakosoknak. A sziget területének nagy része 

mezőgazdasági művelés alatt áll, így az ökológiai sokszínűség, a különböző élőhelyek 

megőrzése, fejlesztése a gazdálkodás minőségén, milyenségén is múlik. 
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A vizsgált gazdaságok bemutatása 

A vizsgált gazdaságok több dologban is mutatnak hasonlóságot. Méretük nem 

haladja meg a 3 hektárt, de legalább 1 hektárosak; tevékenységükben is hasonlóak: 

mindannyian piacra termesztenek zöldséget, és mindhárom gazdaság sok féle zöldséget 

termel, hogy az adott szezonnak megfelelő friss áruval jelenhessenek meg.  

 

 

2.ábra: Permakultúrás gazdaság (saját fotó) 

 

Permakultúrás gazdaság: A Háromkaptár Kertműhely a közösségi fenntartású 

Háromkaptár Biokertben, a Szentendrei-sziget szívében, Tahitótfaluban található (2. ábra). 

A művelés alá bevont terület mérete 1,5 hektár. A gazdaság folyamatosan látogatható, 

rendszeresen tartanak workshopokat és iskolásoknak is programokat, táborokat, de terápiás 

jelleggel is látogatható. A megtermelt zöldséget doboz rendszerben értékesítik, ám a 

szemléletből fakadóan nem a profittermelés az elsődleges motivációjuk. 
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3.ábra: Biogazdaság (saját fotó) 

 

Biogazdaság: A Szigetmonostori biogazdaság (3. ábra) 2005 óta működik Pető Áron 

vezetésével, a kezdetektől fogva ellenőrzött körülmények között. 2009 óta közösségi 

gazdaság - részes rendszerben árusítják a megtermelt zöldségeket, mely a közösségi 

gazdálkodás egyik legelkötelezettebb formája. A gazdaság terület 5-5,5 hektár, melyen 50 

féle növényt termesztenek, elsősorban zöldségeket, de a vetésforgó alkalmazása miatt 

gabonafélét is. 2009 tavasza óta áll rendelkezésükre egy 10 blokkos, fűtetlen fóliasátor, 

melyet elsősorban paradicsomtermesztésre használnak, évente legalább 3 blokkban 

paradicsom található - a fóliasátornak köszönhetően réz alkalmazására nincs is szükség a 

paradicsom védelméhez. A gyomok ellen mechanikai úton, ujjas kultivátorral védekeznek, 

a palántaneveléshez saját komposztot használnak, a területet a fóliasátor kivételével 2 évente 

trágyázzák szarvasmarha- illetve lótrágyával. Elsősorban a szezonalitásra igyekeznek 

szoktatni vásárlóikat, jelenleg négyen dolgoznak a gazdaságban.  
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4.ábra: konvencionális gazdaság (saját fotó) 

Konvencionális gazdaság: A vizsgált konvencionális gazdaság (4. ábra) friss árut 

termel piacra. A területeik nagy része szántóterület, a vizsgált területet vonták 

zöldségtermesztés alá. A gazdaság családi vállalkozás, alkalmazottakat nem, vagy csak 

időszakosan alkalmaznak. 

Módszer 

A megporzók felmérését 4 alkalommal végeztük el mindhárom gazdaságban, minden 

alkalommal más sorrendben haladva. A felvételezéseket ketten végeztük, délelőtti (9 és 10 

óra közt) kezdéssel. A területeket felosztottuk egymás között, ezzel elkerülve a duplán 

számlálást. Az egyes felmérések 30 percig tartottak, a megporzókat csak akkor jegyeztük 

fel, ha virágon észleltük őket. A vizsgálatok napjai időjárási szélsőségektől mentesek voltak 

és mindig voltak olyan termesztett kultúrák, amelyek mindhárom gazdaságban ugyanabban 

az időben virágoztak.  
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5. ábra: Felvételezési lap 

 

Az észlelt rovarokat a Bihaly Áron 2018-ban használt táblázata (5. ábra) alapján 

mértük fel. Az eredményeket aggregáltuk, abban az esetben ha kiemelkedően sok egyedet 

számláltunk 50+ jelöléssel láttuk el, amennyiben ugyanazon felmérés során mindketten sok 

egyedet tapasztaltunk, 100+ volt az aggregált eredmény. A felméréseket Excel környezetben 

rögzítettük. 

A felmérések során felvételeztem a területek agrobiodiverzitását is három 

alkalommal. A gazdaságokat bejárva felrajzoltam az egyes parcellákat és feljegyeztem a 

termesztett kultúrákat, a gazdával utólag egyeztetve a feljegyzésem helytállóságáról.  

Az élőhelytérképezést Kun Róbert szakértő kíséretében végeztük. Végigjártuk a 

gazdaságok 200 méteres körzetét, és meghatároztuk a területek fő fajait. Minden parcellánál 

jegyzeteltük és regisztráltuk azok természetességi fokát, és az ÁNÉR szerinti 

élőhelykategóriáját (Király, Gergely, et al. 2009). A terepmunkákat és az adatbevitelt 

követően a térinformatikai munkákat a QGIS 3.8.3 (Zanzibar) nevű programmal végeztem. 

A parcellákat a Google Maps fedvény segítségével azonosítottam. Az adattáblázat 

tartalmazza a fajkészletet, természetességi fokot, ÁNÉR kódot, illetve saját terepi 

megfigyeléseinket.  
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Eredmények és értékelésük 

A májusi alkalmat a permakultúrás gazdaságban kezdtük Tahitótfalun. Az ég 

erősen felhős volt, nagyjából 80%-os borítottságú, a hőmérséklet 18 fok volt, gyenge 

csapadék után 20 perccel kezdtük a felvételezést, mely során néha kisütött a Nap gyenge szél 

kíséretében. A területet ketten vizsgáltuk 2 felé osztva, harminc percig tartott a felmérés. 

Virágzott a facélia, mely mézontó hatása révén rengeteg házi méhet vonzott, és több földi 

poszméh is megjelent. A virágzó borsó kevéssé volt kedvelt a facéliához képest, továbbá a 

gyomosabb, illetve a pipacsos területet is kiemelten kedvelték. A konvencionális gazdaság 

látogatásakor a felhőzet 40%-ra csökkent, a hőmérséklet 20 fok körül alakult, csapadék után 

körülbelül 2 óra elteltével, délután 1 órakor kezdtük a felvételezést. A gazdaságot kalászos-

, műveletlen területek és erdősáv határolták, így itt a borsó és az éppen virágzó szamóca és 

szegfű szolgálta a méheket és zengőlegyeket, de számuk kevesebb volt, mint a másik két 

gazdaságban. A szegfű-sáv járult leginkább hozzá jelenlétükhöz. A biogazdaságban 

Szigetmonostoron a felhőzet már csak 30% körül alakult, csapadék több órája nem esett, 

sokat sütött a nap, enyhe szellő volt tapasztalható, a hőmérséklet 23 fok volt. A borsó szintén 

virágzott, de itt már nem lepődtünk meg azon, hogy elsősorban nem a gazdasági növényeket 

látogatják a beporzók, ha van “jobb”: itt a fekete nadálytő vonzotta a gyomos területek 

mellett nagy számban a házi- és egyéb méheket. A zengőlegyek és egyéb megporzók 

(legyek, poloskák, pattanóbogarak, bundásbogarak) leginkább a virágzó gyomokat 

látogatták.  

Július 4-én száraz meleg volt, a felhőzet egész nap 5% alatt alakult, a hőmérséklet az 

első gazdaságban még 25 fok volt, a másik két gazdaságban már 30 fokot mértünk. A 

felmérést a biogazdaságban kezdtünk, ahol a gyomok ismét elengedhetetlen szerepükről 

tanúskodtak. A kultúrnövények közül a tökfélék voltak a legkedveltebbek a pollinátorok 

számára, emellett a napraforgó is vonzotta őket. Egyedül itt mértünk fel több kövi poszméhet 

is néhány földi poszméh mellett, ezen kívül karcsú- és mézelő méhek is nagy számban jelen 

voltak. A felvételezést a konvencionális gazdaságban folytattuk, ahol a dísznapraforgó sáv 

és az elgyomosodott szegfűt látogatták megporzók, leginkább egyéb méhek és zengőlegyek. 

A permakultúrás gazdaságban a gyógy- és fűszernövények mellett a virágzó gyomok 

voltak a leginkább látogatott növények, kultúrnövényeken alig voltak jelen a megporzók. Itt 

a sok háziméh mellett több földi poszméh, művész- és karcsúméh illetve bogáncslepke is 

feljegyzésre került.  
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Július 22-én a permakultúrás gazdaságban 25 fokot mértünk a felvételezés 

kezdetén, 9 órakor. Az ég nem volt borult, szél sem volt. A tökfélék virágzása sikert aratott 

mind a házi méhek, mind a földi- és kövi poszméheket illetően. Ez annak tudható be, hogy 

a tökfélék virágai igen feltűnő színnel és sok pollennel rendelkeznek, könnyen hozzáférhető 

a bibe. A napraforgó árvakelések is közkedveltek voltak pollinátoraink körében. A területen 

sok fehérlepkét és gyöngyházlepkét figyelhettünk meg. A gyomok ekkor elvirágzott 

formában voltak jelen, így a pollinátorok szempontjából nem volt jelentőségük. A 

konvencionális gazdaságban leginkább káposztalepkék voltak nagy számban, méhek közül 

néhány mézelő, földi és kövi poszméh. A gazdaságban nem sok kultúra virágzott, ismét a 

szegfű teljesített jól. A káposztalepkék jelenléte abból fakadt, hogy sok káposztaféle volt a 

gazdaságban, így vélhetően a peterakáshoz keresték a megfelelő helyet. A biogazdaságban 

rengeteg mézelő méh volt jelen és néhány földi poszméh is tevékenykedett hála a tökfélék 

virágzásának. A gyomok már elvirágzottak, így nem gyakoroltak jelentős hatást a 

pollinátorok jelenlétére, de megfigyeltünk még zengőlegyeket, egyéb megporzókat és 

fehérlepkéket.  

Az utolsó alkalom szeptember ötödikén volt, felhőtlen, napos időben.  

A biogazdaságban kezdtük a felvételezést, a tökfélék ismét nagyon jól teljesítettek, hiszen 

Áronék szakaszosan vetették a tökféléket, így volt ahol éppen csak akkor kezdtek virágozni, 

míg a többi gazdaságban már javarészt véget ért a virágzásuk. Mindemellett a nagyszámú 

gyom és a csicsóka árvakelések is növelték az eredményeket: mézelő méhek voltak a 

legtöbben, néhány egyéb méhfaj, zengőlegyek, virágbogarak, poloskák. A konvencionális 

gazdaságban már a gyomok sem virágoztak, a kabakosok sem teljesítettek különösebben jól. 

Egyedül a sóvirág volt nagyobb számban látogatott, de ismét főként a káposztalepkék által 

volt kedvelt. Egyetlen egy mézelő méhet jegyeztünk fel. A permakultúrában lévő 

díszhagyma sáv nagyon látogatott volt: szenderek, szemeslepkék, bolgárkák, zengőlegyek, 

méhek és egyéb beporzók közül rengetegen megjelentek. Nagyon jól teljesített a 

takarónövényekkel vetett kisebb terület is: a keverékben facélia, körömvirág, lednek és 

egyéb pillangósok voltak, amik köztudottan kedveltek a pollinátorok által. Emellett virágzott 

még az uborka, zsálya és más gyógy- és fűszernövények is. A 6. ábrán az észlelt pollinátorok 

láthatóak megporzás közben. 
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6.ábra: Pollinátorok beporzás közben (saját kép, 2019) 
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A megporzók egyedszáma és diverzitása a vizsgált gazdaságokban 

 

1. Táblázat: A terepi felvételezések időpontonkénti és összesített adatai  

(PK: permakultúra, KONV: konvencionális, BIO: biogazdaság). 

 

 

7. ábra: A megporzók előfordulásának gyakorisága a három vizsgált gazdaságban  

(PK: permakultúra, BIO: biogazdaság, KONV: konvencionális) 

 

A 7. ábrán és az 1. táblázaton jól látható, hogy az összesített eredmények alapján a 

permakultúrás gazdaságban volt a legmagasabb a megporzók előfordulási egyedszáma.  
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A méhekkel kapcsolatos eredmények: 

 

 

 

8. ábra: Apis mellifera (A), Bombus terrestris (B), egyéb méhek (C), és az összes méh (D) előfordulásának 

gyakorisága a három vizsgálat gazdaságban (PK: permakultúra, BIO: biogazdaság, KONV: konvencionális) 

 

A mézelő méhek a 8. ábra alapján a biogazdaságban jelentek meg legtöbben, a 

konvencionális gazdaságban pedig egyértelműen a legkevesebben. A permakultúrás 

gazdaságban közel azonos mennyiségben jelentek meg minden felvételezéskor. 

 

Az egyéb méhek kategóriát az ábra C része prezentálja, mely alapján a permakultúrában 

észleltük a legtöbbet, a biogazdaságban volt viszont a legnagyobb a szórásuk. 
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9. ábra: mézelő méhek és az összes méh előfordulásának gyakorisága a három vizsgálat gazdaságban  

(PK: permakultúra, BIO: biogazdaság, KONV: konvencionális) 

 

 

A  9.  ábra A része alapján a mézelő méhek szempontjából a biogazdálkodás volt a 

legideálisabb, a nagy számosságból adódóan feltehetően itt találtak folyamatosan ideális 

körülményeket a táplálkozásukhoz, a lágyszárúak dominálta ugarterületek előnyösebbek 

számukra. Az ábra B része alapján látható, hogy a permakultúrás gazdaságban volt a legtöbb 

és a konvencionális gazdaságban a legkevesebb a méhek száma. 

 

A lepkékkel kapcsolatos eredmények: 

 

10. ábra: A lepkefélék előfordulásának gyakorisága a három vizsgált gazdaságban  

(PK: permakultúra, BIO: biogazdaság, KONV: konvencionális)  
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A lepkefélék előfordulását a 10. ábra szemlélteti, mely alapján az látszik, hogy a 

permakultúrás gazdaságban nem sokkal több lepkefélét regisztráltunk, mint a 

konvencionálisban, viszont a szórásuk is a permakultúrás gazdaságban volt a legmagasabb. 

 

 

11. ábra: A boglárkalepkék (Lycanidae) (A), és fehérlepkék (Pieridae) (B) előfordulásának gyakorisága a 

három vizsgálat gazdaságban (PK: permakultúra, , BIO: biogazdaság, KONV: konvencionális)  

 

A 11. ábra alapján látható, hogy a boglárkalepkéket a permakultúrás gazdaságban kiemelten 

magas számban észleltük, míg a bio és konvencionális gazdaságban jóval kevesebb számban 

voltak jelen. Ezzel szemben fehérlepkéket a konvencionális gazdaságban észleltünk a 

legtöbbször. Ennek oka feltehetően az, hogy a káposztafélék ideális körülményt nyújtanak 

szaporodásukhoz, a konvencionális gazdaságban pedig a művelt terület igen nagy részét 

borították egybefüggően káposztafélék, míg a permakultúra a mozaikos, kis parcellák miatt 

nem volt olyan vonzó a fehérlepkék számára. 
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A zengőlegyekkel kapcsolatos eredmények: 

 

12. ábra: A zengőlegyek előfordulásának gyakorisága a három vizsgálat gazdaságban  

(PK: permakultúra, BIO: biogazdaság, KONV: konvencionális) 

 

A 12. ábráról leolvasható, hogy zengőlegyeket a permakultúrás gazdaságban észleltük 

legnagyobb számban, emellett a konvencionális gazdaságban is nagy számban voltak jelen.  

A megporzók diverzitása 

 

2. Táblázat: A megporzó közösségek diverzitás értékei a három vizsgált gazdaságban 

Gazdaság típus  
Funkciós 

csoportok száma 

Shannon 

diverzitás 

index 

Simpson 

diverzitás 

index 

Egyenletesség 

Permakultúra 
MEAN±SD 7.75±0.83 1.64±0.12 0.77±0.03 0.80±0.03 

CV% 10.70 7.49 4.36 3.35 

Bio 
MEAN±SD 7.25±1.30 1.47±0.02 0.69±0.03 0.75±0.06 

CV% 17.92 1.60 4.40 8.090 

Konvencionális 
MEAN±SD 7.5±1.5 1.49±0.32 0.69±0.15 0.75±0.14 

CV% 20 21.50 21.21 18.20 
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13. ábra: A megporzó közösségek Shannon-féle diverzitása (A), Simpson-féle diverzitása (B), funkciós 

csoportok számának megoszlása (C) és az egyenletesség (D) értékei a három vizsgált gazdaságban  

(PC: permakultúra, BIO: biogazdaság, CONV: konvencionális) 

 

A II. táblázat illetve 13. ábra bemutatja, hogy a vizsgálati helyek között nem voltak 

számottevő eltérések ami a beporzók funkcionális csoportjainak diverzitását illeti. A 

permakultúrás gazdaság valamivel diverzebb volt a másik két gazdaságnál, a konvencionális 

illetve az bio viszont igen hasonlóak voltak. A legalacsonyabb eltérés a Shannon-indexet 

illetően a biogazdaságban volt, a legmagasabb pedig a konvencionális gazdaságban, más 

elemzések esetében a permakultúrás gazdaságban volt a legkisebb a szórás. Simpson 

diverzitást tekintve a permakultúrás és a biogazdaságokban a szórás hasonló volt. 
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Az agrobiodiverzitás felmérésének eredményei 

A júliusban felmért agrobiodiverzitás térképeket a melléklet 21., 22., 23. ábrái 

mutatják be. A gyomflóra uralkodó fajait pedig az élőhely felmérés adatai (Mellékelt III. 

táblázat) mutatják. 

Az agrobiodiverzitás térképeken látható, hogy a permakultúrás gazdaság a 

legmozaikosabb, legdiverzebb termesztett fajok számát és vetésszerkezetét tekintve is. A 

konvencionális a legkevésbé változatos, mivel itt kevesebb termesztett növényfaj van és 

azok is csak egy-egy parcellán. A permakultúrás gazdaságban van köztes termesztés és 

növénytársítások (pl: zeller-póréhagyma, vagy kukorica-bab), a biogazdaságban is vannak 

köztes vetések (cékla-hagyma).  

A táji környezet felmérésének eredményei 

A gazdaságokat körülvevő élőhelyek hatással lehetnek a megporzó közösségekre a 

gazdaságok területén, tekintve, hogy kisméretű gazdaságokról van szó. Az alábbiakban a 14, 

15, 16. ábrákon a három gazdaság környékének ÁNÉR térképe látható. Mindhárom területen 

a T1-es kategóriájú élőhelyek az uralkodók, amelyek tavaszi vagy őszi vetésű egyéves, 

intenzív szántóföldi kultúrák vagy learatott helyük, rendszeresen szántott területek (http6). 

Érdemes megfigyelni, hogy mind az bio, mind a permakultúrás terület sokkal diverzebb 

élőhelyek tekintetében, mint a konvencionális terület. A felmérés adatai a melléklet III. 

táblázatában található. Alapvetően tehát szántó művelésű agrárterületek veszik körül a 

gazdaságokat, vannak többéves parlag területek illetve évelő takarmánynövénnyel (lucerna) 

vetett területek, és időszakos gyepek is a környéken, de ezek nem képviselnek nagy arányt. 

Mindhárom gazdaság területe közel van településhez, a permakultúrás gazdaság van a 

legközelebb lakott területhez. Az bio és a konvencionális terület is közel van a Kis-Duna 

ághoz és az árterületekhez (500 méteren belül), illetve mindkettőt határolja erdősáv, míg a 

permakultúrás területet nem. Így az vonható le első megvilágításban, hogy a gazdaságokat 

körülvevő élőhelyek nem tértek el annyiban egymástól, hogy jelentősen befolyásolták volna 

az eredményeket, legalábbis ha az élőhelyek természetességét nézzük, akkor látható (17, 18, 

19. ábra), hogy mindhárom gazdaság körül alapvetően 1-es természetességű foltok vannak, 

néhol 1-2, vagy ritka esetben 3-as természetességű foltok.  
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14. ábra: A konvencionális gazdaságot körülvevő élőhelyek besorolása az ÁNÉR kategóriák, piros vonal 

jelöli a gazdaság határát 

 

 

 

15. ábra: A biogazdaságot körülvevő élőhelyek besorolása az ÁNÉR kategóriák, piros vonal jelöli a 

gazdaság határát 
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16. ábra: A permakultúrás gazdaságot körülvevő élőhelyek besorolása az ÁNÉR kategóriák, piros vonal 

jelöli a gazdaság határát 

 

 

 

 

 

17. ábra: A konvencionális gazdaságot körülvevő élőhelyek természetessége a MÉTA besorolás szerint  

(1: a legkevésbé természetes, 5: a legtermészetközelibb állapot), piros vonal jelöli a gazdaság határát 
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18. ábra: A biogazdaságot körülvevő élőhelyek természetessége a MÉTA besorolás szerint  

(1: a legkevésbé természetes, 5: a legtermészetközelibb állapot), piros vonal jelöli a gazdaság határát 

 

 

19. ábra: A permakultúrás gazdaságot körülvevő élőhelyek természetessége a MÉTA besorolás szerint  

(1: a legkevésbé természetes, 5: a legtermészetközelibb állapot), piros vonal jelöli a gazdaság határát 
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 Következtetések és javaslatok 

A kutatás során egyértelműen kiderült, hogy a gyomok jelenlétének jelentős szerepe 

van a pollinátorok megjelenésében. Sokszor jobban kedvelték az elgyomosodott területeket 

mindhárom gazdaságban, mint a rendben tartott, gyommentes környezetet, és amennyiben 

rendelkezésre állt nagyobb, virágzó gyommennyiség, a termeszteni kívánt növényeket csak 

másodsorban látogatták. A gyomnövényeket így, meglátásom szerint nem érdemes teljesen 

kiiktatni a gazdasági területekről, hiszen a pollinátorok vonzásán túl még több hasznot 

hozhatnak, mint kárt: amennyiben kordában van tartva jelenlétük, a talaj erodálásának 

megakadályozásán túl annak nedvességmegtartó képességét is fokozhatják, valamint az 

esetleges túlzott nitrogén mennyiséget is megköthetik, ezzel a talajvizet is védve az 

elszennyeződéstől. Kontrollálásukra a kaszálást javasolnám maghozás előtt, így tovább 

lehetne a velük járó előnyöket hasznosítani.  

A gyomok mellett - az akár gazdasági haszonnal termesztett - dísznövények tudatos 

alkalmazása is kulcsfontosságú szerepet tölthet be a megporzók vonzásában: a 

dísznapraforgós, szegfűs, sóvirágos, levendulás és díszhagymás területek kiemelt 

táplálkozóhelyek voltak a pollinátorok számára felméréseink során. A konvencionális 

gazdaság eredményeit egyértelműen azok a területek növelték, amelyeken termesztettek 

dísznövényt is. Azt régóta tudni lehet, hogy a facélia - másnéven mézontófű - igen kedvelt 

növény a méhek körében (amellett, hogy nagy mennyiségű szervesanyagot is termel a talaj 

számára), és ezúttal is bebizonyosodott, hogy a pollinátorok szívesen látogatják. A 

fűszernövények, mint bazsalikom, citromfű is kedvelt növényeknek számítottak, de úgy 

gondolom, hogy érdemes lett volna ezeket is többször visszavágni vagy kaszálni őket, hogy 

ne virágozzanak el hamar, és hosszabb ideig vonzzák a megporzó rovarokat. A fekete 

nadálytő jelenléte is egyértelműen pozitív hatást gyakorol a megporzók jelenlétére, emellett 

fontos bioakkumulátorként is szerepet játszik: mélyebb rétegekből felveszi a káliumot, és 

elérhetővé teszi azt a felsőbb rétegekben. Ez alapján mindenképp érdemes a termesztésbe 

integrálni dísznövényeket és virágos növényeket akkor is, ha azok más szempontból 

gyomnövényeknek számítanak. Úgy gondoljuk, hogy a termesztett növények sokfélesége 

hatással volt az eredményekre, de mindenképpen kiemelendő, hogy az össz sokféleségnél 

meghatározóbb volt a megporzók szempontjából előnyös kultúrák jelenléte, aránya.  

Ilyen kultúrák voltak: tökfélék (cukkini, sütőtök, uborka), fészkes virágzatúak (napraforgó, 

csicsóka), gyógy- és fűszernövények (levendula, koriander, citromfű, bazsalikom). 
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A másik fontos, az eredményeket befolyásoló tényezők voltak a parlagon hagyott 

területek és a takarónövények, ez a permakultúrás gazdaságnál jelentősen hozzájárult az 

eredményekhez.  

A konvencionális gazdaságnál háromféle termesztett dísznövény kultúra is volt: 

sóvirág, szegfű és dísznapraforgó, amelyek különböző időszakban virágoztak és a 

felvételezett megporzók nagy számát biztosították. 

Végül a gyomflóra szerepe is kiemelendő, a terepi megfigyelések alapján 

elmondható, hogy majdnem olyan nagy szerepe volt az eredmények alakulásában, mint a 

termesztett növényeknek. Kiemelném a fekete nadálytövet, a mezei aszatot, az apró szulákot, 

és a kicsiny gombvirágot mint fő gyomnövényeket, ahol sok megporzót regisztráltunk.  

Az eredményeink nem reprezentatív eredmények a gazdálkodási rendszerekre nézve, 

hiszen csak 1-1 gazdaságban végeztünk felméréseket, így inkább esettanulmányként 

jellemezném. Az eredmények tükrében mindenképp érdemes lehet folytatni a kutatást több 

gazdaságban, egyéb tényezők felmérésével együtt.  

A permakultúrás terület körül vannak a legkevésbé természetes élőhelyek, mégis az 

eredmények azt mutatják, hogy itt volt a legnagyobb egyedszámú és legnagyobb diverzitású 

megporzó közösség. Ez azonban statisztikailag nem igazolt eredmény. Feltevésünk tehát a 

terepi tapasztalatok alapján az, hogy a gazdaságon belüli gyomnövény flóra és a termesztett 

növények jobban meghatározták az eredményeket ebben az esettanulmányban. 

A későbbiekben a gazdaságokat alaposan szeretnénk felmérni a felhasznált 

növényvédőszerek és módszerek alkalmazásával kapcsolatban, hiszen ezek jelentősen 

befolyásolhatják az eredményeinket. Mindezt egy részletes kérdőívezés és beszélgetés 

alapján szeretnénk felmérni év végéig.  
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Összefoglaló 

Az emberi népesség növekedésével folyamatosan nő az élelmiszerek mezőgazdasági 

termelésének igénye, ugyanakkor a Föld rendelkezésre álló készletei végesek. Így a 

továbbiakban fokozottan kell figyelnünk a források felelős használatára és működésük 

fenntartására. Ebben kiemelkedő szerepet töltenek be a mezőgazdasági rendszerek, a 

gazdálkodási módszerek és a fogyasztók hatása a mezőgazdasági műveletekre.  

Az egyik legfontosabb szerepet apró termetük ellenére mégis a megporzók töltik be – 

nélkülük a gyümölcs- és zöldségtermesztés óriási százaléka igényelne kézi, vagy gépi 

helyettesítést, így az ő védelmükre kiemelten kell törekednünk. 

A kutatás három különböző gazdálkodási rendszer hatásait mérte fel a pollinátorok 

jelenlétére, és az eredmények alapján úgy tűnik, hogy leginkább a virágzó gyomok 

gyakoroltak igen nagy hatást az eredményekre: főként a bio területen, de a másik két 

gazdaságban is lényeges szerepet töltöttek be. A felmérések alapján a pollinátorok sokszor 

a változatos gyomflóra foltokat részesítik előnyben a termesztett haszonnövényekkel 

szemben. A dolgozat konklúziója, hogy a permakultúrás gazdaságban volt a legmagasabb a 

pollinátorok frekvenciája és a csoportok diverzitása.  

Ez okot ad arra, hogy a későbbiekben tovább kutassuk a gazdák hozzáállását és a 

gazdálkodási rendszerek hatását, hiszen ezek nagy befolyással lehetnek az eredményekre 

korábbi kutatások alapján (Szilágyi et al. 2018, Bommarco 2013). Ez a tanulmány előzetes 

eredményeket tár fel a vizsgált gazdálkodási rendszerekről, a későbbiekben további 

kiterjesztett felméréseket tervezünk több gazdaságban is, hogy statisztikailag is igazolható, 

valódi eredményekhez jussunk. 
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 3. táblázat: ÁNÉR térképezés adattáblázata 

So
rsz
á
m 

Vizsgál
t táj 

Dátum Területek Területen 
belüli foltok 
sorszámai 
(ha kell) 

Élőhely
folt 

Természe
tesség (1-

5) 

Fő 
termesztett 

fajok 

Fő természetes fajok Rövid 
jellemzés 

Egyéb 
megjegyzések ( 
kiemelendők, 

más fajok) 

Szigetmonostor- biogazdaság és környéke 

7 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Szigetmonostor 1 T5 1-2   Lolium perenne, Trifolium pratense izolációs 
gyepsáv 

biogazdasághz 
tartozik, tarack 
dominál, zab 
felülvetés 

8 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Szigetmonostor 2 RBxS7 3.   Populus alba, Robinia 
pseudoacacia, Juglans regia, Salix 
alba, Quercus robur, Cerasus 
mahaleb, Alianthus altissima, 
Prunus pradus 

erdősáv 
A szint 

  

9 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Szigetmonostor 2 RBxS7 3.   Crategus monogena, Cornus 
sanguinea, Acer campestre, 
Fraxinus angustifolia subsp. 
Pannonica , Tilia cordata, Rigustrum 
vulgare, Acer negundo, Populus 
alba 

erdősáv 
B szint 

  

10 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Szigetmonostor 2 RBxS7 3.   Cornus sanguinea, Hedera helix, 
Crataegus monogyna, Dactylis 
glomerata, Galium aparine, 
Arrhenatherumeliatus, Pastinaca 
sativa, Carex hirta, Eryngium 
campestre, Ranunculus 
polyanthemos  

erdősáv 
C szint 

helyenként 
jellegtelen 
félüde gyep  

11 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Szigetmonostor 3 OC 2   Elymus repens, Artemisia vulgaris, 
Lolium perenne, Calystega sepium, 
Taraxacum officinale, Urtica dioica, 
Poa trivialis, Solidago gigantea, 
Cirsium arvense, Symphytum 
officinale 

parlag tarackbúza 
dominál (60%), 
óparlag, 
jellegtelen 
félszáraz gyep / 
kaszáló; benne 
trágyakupacok 

12 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Szigetmonostor 4 T10 1 kukorica Convolvulus arvensis, 
Chenopodium album, Dactylis 
glomerata, Portulaca oleracea, 
Echinochloa crus-galli, Ambrosia 
artemisiifolia, Cirsium arvense, 
Symphytum officinale 

    

  Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Szigetmonostor 4 OCxS6 1-2 
között 

kukorica 
szegélye 

Symphytum officinale, Achillea 
collina, Pyrus pyraster, Acer 
negundo, Solidago gigantea, 
Euphorbia cyparissias, Festuca 
pseudovina, Cynodon dactylon, 
Juglans regia, Clematis vitalba, 
Cirsium arvense 

    

13 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Szigetmonostor 5 T3 1 borsó Chenopodium album, Asparagus 
officinalis, Sonchus asper, 
Amaranthus retroflexus, Galinsoga 
parviflora, Symphytum officinale, 
Capsella bursa-pastoris, Rumex 
obtusifolius 

  biogazdasághz 

tartozik, 

14 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Szigetmonostor 6 T10 1   Lolium perenne, Urtica dioica, 
Artemisia vulgaris, Elymus repens, 
Solidago gigantea, Papaver rhoeas 

  biogazdasághz 
tartozik, 

15 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Szigetmonostor 7 OG 1   Lolium perenne, Chenopodium 
album, Rumex obtusifolis, 
Artemisia vulgaris, Polygonum 
aviculare, Portulaca oleracea, 
Dactylis glomerata, 
Tripleurospermum, Elymus repens, 
Songhus asper, Convolvulus 
arvensis, Melandrium album 

szegély biogazdasághz 
tartozik, nitrofil 
gyomflóra, 
benne 
trágyakupac 
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16 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Szigetmonostor 8 T10 1   Elymus repens, Symphytum 
officinale, Euphorbia esula, Cirsium 
arvense, Capsella bursa-pastoris, 
Lolium perenne, Artemisia vulgaris, 
Ambrosia artemisiifolia, Rumes 
obtusifolius, Plantago major 

kertészet biogazdasághz 

tartozik, 

17 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Szigetmonostor 9 T1 1 alakor búza Symphytum officinale, Papaver 
rhoeas, Sonchus asper, Vicia sativa, 
Lathyrus tuberosus, Cirsium 
arvense, Anthemis 

  biogazdasághz 
tartozik, 

18 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Szigetmonostor 10 T3 1   Chenopodium album, Ambrosia 
artemisiifolia, Symphytum 
officinale, Tripleurospermum, 
Cirsium arvense, Amaranthus 
retroflexus, Galinsoga parviflora, 
Capsella bursa-pastoris, Portulaca 
oleracea, Chenopodium album 

kertészet
i parcella 

biogazdasághz 

tartozik, 

19 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Szigetmonostor 11 T2 1 lucerna Helianthus tuberosus, Elymus 
repens, Symphytum officinale, 
Elymus repens, Songhus asper 

  alsó szélén 
csicsóka, benne 
tarackbúza, 
bálatömb 

20 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Szigetmonostor 12 T1 1   Poa trivialis, Elymus repens, 
Convlvulus arvensis, Ambrosia 
artemisiifolia, Euphorbia esula, 
Rumex obtusifolius, Consolida 
regalis 

kertészet
i parcella 

biogazdasághz 
tartozik,nem 
évelő kertészeti 
kultúrák 

21 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Szigetmonostor 13 U11xO
G 

1.   Stachys annua, Tripleurospermum, 
Lolium perenne, Taraxacum 
officinale 

földút 
szegéllyel 

biogazdasághz 
tartozik, 

22 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Szigetmonostor 14 T8xT3x
OG 

1-2 alma körte 
rebarbara 
zsálya 
citromfű 
torma 

Elymus repens, Convolvulus 
arvensis, Lathyrus tuberosus, 
Glechoma hederacea, 
Calamagrostis epigeios 

szegély 
és 
gyümölcs
ös 

biogazdasághz 

tartozik, 

23 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Szigetmonostor 15 T3 1 paradicsom Ambroisa artemisiifolia, Fumaria 
officinalis, Elymus repens, 
Euphorbia esula, Lamium 
purpureum,Chenopodium album 

kertészet
i parcella 

biogazdasághz 
tartozik,1 éves  

24 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Szigetmonostor 16 T1 1   Lathyrus tuberosus, Elymus repens, 
Poa pratensis, Artemisia vulgaris, 
Prunus domestica 

Földút 
szegéllyel 

  

Pócsmegyer- konvencionális gazdaság és környéke 

25 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Pócsmegyer 1 OGxOF
xS6 

1   Solidago gigantea, Humulus 
lupulus, Robinia pseudoacacia, 
Prunus cerasifera, Eryngium 
campestre, Acer negundo, Allium 
angulosum, Verbascum 
Phlomoides, Rubus caesius, Artica 
dioica, Papaver  rhoeas, AAnchusa 
officinalis, Festuca valesiaca 

Fás 
szegély 

  

26 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Pócsmegyer 2 H5bxO
C 

3   Teucrium chamaedrys, Achillia 
millefolium, Vinca herbacea, 
Anchusa officinalis, Solidago 
canadensis, Falcaria vulgaris, Silene 
alba, Galium verum, Muscari 
cumosum, Lepidium draba 

Szegély   

27 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Pócsmegyer 3 OCxT1
0 

2-3   Cirsium arvense, Acer negundo, 
Crepis biennis, Trifolium 
campestre, Elymus repens, 
Chenopodium album, Bromus 
sterilis, Convolvulus arvensis, Vicia 
sativa, Tripleurospermum, Lathyrus 
tuberosus, Conium maculatum, 
Clematis vitalba, Erigeron annuus, 
Juglans regia, Solidago canadensis, 
Verbascum phoeniceum, Alianthus 
altissima, Asclepias syriaca, Celtis 
occidentalis, Acer griseum, Acer 

Parlag 5-10 éves 
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plantanoides, Bromus mollis L., 
Elymus repens, Linum austriacum 

28 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Pócsmegyer 4 T1 1 búza ÚT: Galium aparine, Juglans reia, 
Sambucus nigra, Lolium perenne, 
Humulus lupulus, Polygonum 
aviculare 

    

29 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Pócsmegyer 5 T1 1 búza     

30 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Pócsmegyer 6 T1 1 búza     

31 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Pócsmegyer 7 T5xOC 2   Cynodon dactylon, Lolium perenne, 
Dactylis glomerata, Poa pratensis, 
Poa angustifolia, Conyz canadensis, 
Rumex obtusifolis, Medicago sativa 

Kaszált 
gyep - 
vetett 
parlag 

elején 
eldolgozott 
trágyakupac 

32 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Pócsmegyer 8 T1 1 búza Papaver rhoeas, Medicago sativa, 
Lolium perenne, 
Tripleurospermum, Artemisia 
vulgaris 

    

33 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Pócsmegyer 9 T1 1 zab Symphytum officinale, Ambroisa 
artemisiifolia, Helianthus tuberosus 

    

34 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Pócsmegyer 10 T1 1 búza Papaver rhoeas, Convolvulus 
arvensis, Aer negundo, Consolida 
regalis, Reseda lutea 

    

35 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Pócsmegyer 11 T1 1 kukorica Artemisiavulgaris, Ambroisa 
artemisiifolia, Polygonum avculare 

  gyomirtott 

36 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Pócsmegyer 12 T1 1 zab Ambrosia artemisiifolia, Hordeum 
murinum, Polygonum aviculare, 
Lamium maculatum, Chenopodium 
album, Songhus asper, Urtica 
dioica, Consolida regalis, 
Chelidonium majus, Artemisia 
vulgaris, Alliaria petiolata, 
Chenopodium hybridum 

    

37 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Pócsmegyer 13 T1 1 búza       

38 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Pócsmegyer 14 T10 1   Datura stramonium, Rumex 
obtusifolius, Artemisia vulgaris, 
Melandrium album, Ambrosia 
artemisiifolia, Papaver rhoeas, 
Bromus sterilis, Elymus repens, 
Tripleurospermum, Poa trivialis, 
Stellaria media 

parlag   

39 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Pócsmegyer 15 T1 1 kukorica     gyomirtott 

40 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Pócsmegyer 16 T1 1 kukorica Papaver rhoeas, Chenopodium 
album, Polyonum aviculare, 
Stellaria media, Cirsium arvense, 
Cynodon dactylon, Conyza 
canadensis, Ambroisa 
artemisiifolia, Elymus repens, 
Hordeum murinum, Symphytum 
officinale, Convolvulus arvensis 

    

41 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Pócsmegyer 17 T3 1   Urtica dioica, Julans regia, 
Chenopodium album, Papaver 
rhoeas, Ambrosia artemisiifolia, 
Convolvulus arvensis, Elmus 
repens, Capsella bursa-pastoris, 
Amaranthus retroflexus, Cirsium 
arvense, Plantago major, Anchusa 
officinalis, Galinsoga parviflora 

kertészet
i parcella 

ez egyben volt 
a 
konvencionális 
gazdaság 

42 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Pócsmegyer 18 OCxRB 1-2 
között 

  Juglans regia, Solidago canadensis, 
Euphorbia cyparissias, Eryngium 
campestre, Dactylis glomerata, 
Urtica dioica, Anchusa officinalis, 
Verbena officinalis, Vitis vinifera, 

erdőrészl
et 
gyepszeg
élye 
(főleg) 
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Rosa canina, Morus alba, Lepidium 
draba, Viola kitaibeliana, Erigeron 
annuus, Solidago gigantea, Poa 
angustifolia, Vicia sativa, Bromus 
sterilis, Pyrus pyraster, Melandrium 
album, Clematis vitalba, Plantago 
lanceolata 

        19 RAxS7 1-2 
között 

        

        20 RA 1-2 
között 

        

        21 U11 1,00         

Tahitótfalu- permakultúrás gazdaság és környéke 

        0 ház 1         

43 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Tahitótfalu 1 T10 1   Agrostemma githago, Anthemis, 
Securigera varia, Lathyrus 
tuberosus, Ambrosia artemisiifolia, 
Convolvulus arvensis, Papaver 
rhoeas, Vicia villosa, Consolida 
regalis, Artemisia vulgaris, 
Polygonum convolvulus, Cirsium 
arvense, Galium aparine, Capsella 
bursa-pastoris, Juglans regia, 
Panicum miliaceum, Melilotus 
officinalis, Anagallis arvensis, 
Solidago canadensis, Rumes 
obtusifolius, Taraxacum officinale, 
Lithospermum arvense, Poa 
trivialis, Convolvulus arvensis, 
Plantago major, Euphorbia esula, 
Chenopodium album, LAmium 
purpureum, Stellaria media 

  szántás 
nyomok, lehet 
hogy vetett; 
több 10 tő 
konkoly 

44 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Tahitótfalu 2             

45 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Tahitótfalu 3             

46 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Tahitótfalu 4 T1 1 napraforgó       

47 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Tahitótfalu 5 T1 1 búza       

48 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Tahitótfalu 6 OG 1   Elymus repens, Papaver rhoeas, 
Consolida regalis, Anthemis, 
Medicago sativa, Vicia angustifolia 

szegély   

49 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Tahitótfalu 7 U11 1     út   

  Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Tahitótfalu 8 OG? 1?     szegély   

50 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Tahitótfalu 9 T5 1-2   Bromus inermis, Dactylis 
glomerata, Elymus repens, Lolium 
perenne, Rumex obtusifolius, Silene 
alba, Poa angustifolia, 
Melampyrum 

vetett 
gyep 

  

51 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Tahitótfalu 10 T10 1-1,5   Agrostemma githago, 
Melampyrum, Papaver rhoeas, 
Cirsium arvense, Melilotus 
officinalis, Ambrosia artemisiifolia, 
Galium aparine, Lathyrus tuberosus 

ugaroltat
ott 
terület 

  

52 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Tahitótfalu 11 T1 1 kukorica   gyomirtó
s kezelés 
nyomai 
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53 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Tahitótfalu 12 T2 1 lucerna Lolium perenne, Taraxacum 
officinale 

    

54 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Tahitótfalu 13 T1 1 búza Papaver rhoeas, Lolium perenne, 
Anthemis, Plantago major 

    

55 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Tahitótfalu 14 T1 1 kukorica       

56 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Tahitótfalu 15 T1 1 napraforgó Ambrosia artemisiifolia, Plantago 
major, Lolium perenne, Lathyrus 
tuberosus Szegély: Lepidium draba, 
Bromus inermis, 
Arrhenatherumeliatus, Reseda 
lutea, Solidago gigantea, Securigera 
varia, Hordeum musinum, 
Artemisia annua 

    

57 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Tahitótfalu 16 T5 1 vetett gyep Papaver rhoeas, Lepidium draba, 
Arrhenatherumeliatus, Bromus 
inermis, Adonis aestivalis, Songhus 
asper, Dactylis glomerata, Rumex 
obtusifolius, Convolvulus arvensis, 
Trogopogon orientale 

    

58 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Tahitótfalu 17 T1 1 búza Taraxacum officinale, Papaver 
rhoeas 

    

59 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Tahitótfalu 18 T2 1 lucerna Lolium perenne, Elymus repens, 
Dactylis glomerata, Papaver rhoeas 

    

60 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Tahitótfalu 19 OC 2   Prunus cerasifera, Urtica dioica, 
Lepidium draba, Erigeron annuus, 
Euphorbia esula, 
Arrhenatherumeliatus, Allium 
alliosum, Lolium perenne, 
Tripleurospermum, Plantago major, 
Securigera varia, Cerinthe minor, 
Sedum maximum, Juglans regia, 
Rubus caesius, Hordeum murinum, 
Rumex obtusifolius, Convolvulus 
arvensis, Daucus carota, Linaria 
vulgaris, Plantago lanceolata, 
Echium vulgare, Humulus lupulus, 
Rosa canina 

ültetett 
külhoni 
facsoport
, 
jellegtele
n OC 
gyep 

  

61 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Tahitótfalu 20 T1 1 kukorica Chenopodium album és Polygonum 
convolvulus nyomai 

  totálgyomirtott 

62 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Tahitótfalu 21 T1 1 napraforgó Polygonum aviculare és Artemisia 
vulgaris nyomai 

  totálgyomirtott 

63 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Tahitótfalu 22 T5 1-2 
között 

vetett gyep Lolium perenne, 
Tripleurospermum, Poa 
angustifolia, Convolvolvulus 
arvensis, Trogopogon orientale, 
Achillea collina, Trifolium pratense 

    

64 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Tahitótfalu 23 OC 2   Taraxacum officinale, Medicago 
lupulina, Trifolium repens, Plantago 
lanceolata, Polygonum aviculare, 
Galium verum, Ambrosia 
artemisiifolia, Achillea collina, 
Cichorium intybus, Bromus mollis 
L., Vulpia m., Veronica arvense, 
Trifolum pratense, Conyza 
canadensis, Papaver rhoeas, Picris 
hieracioides, Hierarcium, Poa 
pratensis 

legeltetet
t terület 

erősen 
legeltetettt 
jellegtelen, 
vetett/felülvete
tt lepkék által 
preferált nyílt 
földfelszín 

65 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Tahitótfalu 24 T10 1   Papaver rhoeas, 
Tripleurospermum, Convolvulus 
artemis, Elymus repens, Reseda 
lutea, Ambroia artemisiifolia, 
Conyza canadensis, Bromus 

friss 
parlag 
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japonicus, Dactylis glomerata, 
Lathyrus tuberosus, Veronica 
arvensis, Consolida regalis, Vulpia 
m., Cichorium intybus 

  permakultúrás gazdasághoz tartozó foltok               

66 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Tahitótfalu 29 T10 1   Papaver rhoeas, Consolida regalis, 
Chenopodium album, Lolium 
perenne, Elymus repens 

pipacsos 
terület 

részletes 
térképen 1-es 
folt 

67 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Tahitótfalu 28 T10xO
C 

1   Elymus repens, Cirsium arvense, 
Taraxacum officinale, Ambrosia 
artemisiifolia, Plantago major, 
Convolvulus arvensis, Adonis 
aestivalis 

legeltetet
t gyep-
parlag 

részletes 
térképen 2-es 
folt 

68 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Tahitótfalu 25 OG 1   Lolium perenne, Chenopodium 
album, Ambrosia artemisiifolia, 
Papaver rhoeas, Polygonum 
aviculare, Plantago lanceolata, 
Cirsium arvense, Elymus repens, 
Bromus japonicus, Lamium 
purpureum, Achillea collina, 
Medicago, Melilotus officinalis, 
Bromus tectorum, Festuca 
valesiaca 

  részletes 
térképen 3-as 
folt 

69 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Tahitótfalu 30 ház 1   Chenopodium album, Plantago 
lanceolata, Urtica dioica, Papaver 
rhoeas, Helianthus tuberosus 

trágyado
mb 

részletes 
térképen 4-es 
folt 

70 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Tahitótfalu 27 T3 1   Ambrosia artemisiifolia, Cirsium 
arvense, Anagallis arvensis, Stellaria 
media, Solanum nigrum, 
Amaranthus chlorostachys, 
Songhus asper, Polygonum 
aviculare, Papaver rhoeas, 
Taraxacum officinale, Capsella 
bursa-pastoris, Trifolium repens, 
Polygonum convolvulus, Setaria 
viridis, Achillea collina 

kertészet
i parcella 

részletes 
térképen 5-ös 
folt 

70 Szente
ndrei 
sziget 

2019.06.07. Tahitótfalu 26 T9 1     előkert részletes 
térképen 6-os 
folt 
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NYILATKOZAT  

Alulírott Mészáros Fanni Andrea, a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és 

Környezettudományi Kar Környezetgazdálkodási agrármérnöki szak nappali tagozat végzős 

hallgatója nyilatkozom, hogy a dolgozat saját munkám, melynek elkészítése során a 

felhasznált irodalmat korrekt módon, a jogi és etikai szabályok betartásával kezeltem. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy szakdolgozatom/diplomadolgozatom egyoldalas összefoglalója 

felkerüljön a Kar / Intézet / Szak honlapjára. A digitális verzióban (pdf formátumban) leadott 

dolgozatom elérhető legyen a témát vezető tanszéken/intézetben, illetve a kialakításra kerülő 

Kari központi nyilvántartásában, a jogi és etikai szabályok teljes körű betartása mellett.  

 

A dolgozat állam- vagy szolgálati titkot tartalmaz: igen nem.  

 

Gödöllő, 2019. év ________________ hó ____nap 

 

 _____________________________________  

hallgató aláírása  

 

 

A dolgozat készítőjének konzulense nyilatkozom arról, hogy a 

szakdolgozatot/diplomadolgozatot áttekintettem, a hallgatót az irodalmak korrekt 

kezelésének követelményeiről, jogi és etikai szabályairól tájékoztattam. A 

szakdolgozatot/diplomadolgozatot záróvizsgán történő védésre javaslom / nem javaslom. A 

dolgozat állam- vagy szolgálati titkot tartalmaz: igen nem.  

 

 

Gödöllő, 2019. év ________________ hó ____nap 

 

_____________________________________  

témavezető aláírása 


