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A nagy „zöld országutak” 

 
Az ökológiai folyosók rendszere 

 

Mi a probléma a természetvédelmi területekkel? 
 
Védett területeinkre egyfajta rezervátum szemlélet a jellemző, azaz 
hajlamosak vagyunk azt gondolni, a védett területek kijelölésével a 
természetvédelmi oltalom kérdése megoldódott. Pedig a védett fajok sorsa 
elsősorban nem a védelmet élvező területeken belül fog eldőlni, hiszen ezek 
részaránya a többi területhez képest meglehetősen kicsi. Az egyes 
természetvédelmi területek ráadásul olyan problémákkal szembesülhetünk, 
mint a túl kis méret, a nagyfokú külső behatás (pl. inváziós fajok, 
vegyszerterhelések), valamint az egymástól való elszigetelődés, amely a 
populációk közti cserélődést, vérfrissítést nagyban gátolja. 
 
Hogyan biztosítható az átjárás a fajok számára? 
 
Azokon a területeken, ahol a védett területek nem alkotnak egybefüggő 
rendszert, a helyváltoztatásra képes és a vándorlásra hajlamos fajok számára 
átjárhatóságot kell biztosítanunk. Egyszerűbb esetben ilyen vándorutakként, 
ökológiai folyosókként különféle természetközeli összekötő elemek 
szolgálhatnak. Ilyenek az erdősávok és út menti fasorok rendszerei, de 
nagyobb léptékben maguk a folyóvölgyek is. 
 
Milyen szerepük van a folyóvölgyeknek ökológiai folyosóként? 
 
A Maros esetében jól megfigyelhető, hogyan köti össze az egyes természeti 
területeket a hullámtéri erdők sora. A folyó mentén egészen az Erdélyben 
található felső területek erdőivel kerül összeköttetésbe a Makó környéki erdők 
sora – így került például e vidékre a havasok vidékére jellemző bánáti csiga. 
Ahhoz viszont, hogy az ökológiai folyosók jól működjenek, meg kell rajtuk 
őrizni a tartamos erdőborítást, és a változatos életközösségeket. 
 
Lehet-e mesterségesen segítséget nyújtani? 
 
A legnagyobb akadályt az állatok számára az emberi beavatkozások jelentik. 
Mindenfelé ilyenek a monokultúrás mezőgazdasági táblák, az autóutak 
rendszere, vagy éppen a nagyvárosok területei. Az autóutak esetében ez 
azonban részben mesterségesen is feloldható probléma: a kétéltűek számára 
békaalagutak építésével, a csülkösvadaknál az autópályák felett vadátjárók 
építésével és befásításával. 
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 Vándorlások az állatvilágban, madárvonulások 
 
Mekkora területen élnek meg az egyes fajok? 
 
Akárcsak a szaporodási stratégia, az állat- és növényvilágban az elterjedtség 
mértéke sem teljesen természetvédelmi kérdés. Vannak fajok, amelyek 
természetes állapotuk szerint sem foglalnak el nagy területet, így általában 
ezek sokkal sérülékenyebbek is, érzékenyebbek a külső behatásokra, 
élőhelyük szűkülésére. Néhány esetben pontosan behatárolható, mekkora 
területet mozgnak be például az állatok. A parlagi vipera egész életét egy 
néhány száz méter átmérőjű körben éli le, hiába volna előtte bejárható módon 
az egész széles pusztaság. Fészkelési időszakban ugyanakkor egyes ragadozó 
madarak 50-70 km-es távolságokat is képesek bejárni táplálék után; a 
sirályfélék pedig – bár nem kimondottan vándorolnak – téli időszakban több 
száz kilométert körbekóborolnak. 
 
Mi okozza a tömeges vándorlásokat? 
 
Ha egy-egy élőhelyen az adott faj populációja túlszaporodik, vagy egyszerűen 
csak generációt vált, természetes úton is vándorlásba kezd, új élőhelyek után 
kutatva. Drámai példa erre a sáskák vándorlása vagy a lemmingek vonulása, 
de így jutnak el például hazánkig a lengyel jávorszarvasok és a szlovákiai 
farkasok. Más okból vándorolnak a téli vendégek és a vonuló madarak: ők az 
évszakváltáshoz kötött táplálékhiány miatt kényszerülnek elhagyni fészkelő 
területeiket. 
 
Állandó útvonalon közlekednek-e az állatok? 
 
Azon fajok többségének bejáratott útvonalai vannak, amelyek vándorlásaikat 
évenként visszatérő kényszerből teszik meg. A túlszaporodás miatt nekiinduló 
tömegek útja viszont kiszámíthatatlan, kizárólag a táplálék, vagy a pillanatnyi 
időjárási viszonyok által vezérelt. 
 
Milyen térképet használnak a nagy kóborlók? 
 
A tipikus vándorló fajokként ismert madarak többféle tájékozódási 
képességgel bírnak. Támpontot nyújthatnak nekik a különféle terepi 
tájékozódási formák – mint ahogy a tengerszorosok felett is tévedhetetlenül 
rátalálnak a legrövidebb, legbiztonságosabb útra. Támpontot jelent egyes 
fajaik számára a nap járása szerinti tájékozódás, valamint a Föld mágneses 
mezejének érzékelésére való képesség – ez utóbbi egyébként a vándorló halak 
esetében is jellemző tájékozódási pont. 
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A növényi szaporítóanyagok terjedése 

 

Messzire esik-e az alma a fájától? 
 
Azt, hogy a növények hogyan biztosítják saját szaporítóanyagaik 
továbbterjedését, közvetlen környezetünkben is megfigyelhetjük. Mivel 
rendkívül rossz stratégia volna az anyanövények részéről, ha utódaik alattuk 
kényszerülnének új életet kezdeni, különféle technikákat alkalmaznak, 
amellyel a magok messzebbre juthatnak. Tipikusan ilyen a gyümölcsök esete: 
ezek korántsem a mi kedvünkért díszlenek a vadon élő növényeken: arra 
várnak, hogy az őket mindenestől, azaz maggal együtt elfogyasztó állatok 
emésztőrendszerükben nagyobb távolságra eljuttassák őket, és ott 
szertepotyogtassák. Ugyanígy az állatokban bíznak a különféle horgas-tüskés 
akasztókkal ellátott növényeink, melyek az állati bundába akadva utaztatják 
magukat, és terjednek szét mindenfelé (pl szerbtövis). A másik módszer az 
állatok helyett a környezet elemeire, a szélre és a vízre bízni az utódok 
szállítását. 
 
Milyen növények a rekorder utazók? 
 
A legnagyobb távokat világviszonylatban a vízben lebegő termések (pl a 
kókusz és a kóladió) teszik meg az óceánokban, ezek több ezer kilométer után 
is partot érve csíraképesek lehetnek. Hazánkban a páfrányfélék spórái a 
rekordtartók, a hegyvidékről a szél szárnyán akár a több száz kilométerre, az 
Alföldön található gulyakutak belsejében is megtelepszenek. 
 
Hogyan utaznak a növényi potyautasok? 
 
Számos más, a természettől ellesett találmány esetében itt is megfigyelhetünk 
analógiát: az állati bundába kapaszkodó bogáncsok mikroszerkezetének 
megfelelően került kialakításra a mára mindenfelé elterjedt tépőzárak 
kampósora, s ennek megfelelő a működése is. A kapaszkodás másik módja a 
különféle ragasztók használata – így rögzül pl a fagyöngy magja a vele 
táplálkozó madarak közvetítésével az ágakon. 
 
Kik bízzák magukat a szelek szárnyára? 
 
A szél által terjesztett magok repítő készülékeinek száma, variációik szinte 
végtelenek. A legismertebbek a gyermekláncfű magjainak „ejtőernyői”, a 
juharok és kőrisek propellerei, valamint az árvalányhaj hosszú repítőszőrei. 
Ezek meglehetősen nagy távolságokra képesek továbbítani a magokat, bár a 
landolás helyszínét a növények így nem tudják kiválasztani. 
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A pollenek és spórák világa, mikroszkópos gyakorlatok 

 

Mi a különbség a pollenek és a spórák között? 
 
A pollenek a virágos növények hím ivarú szaporítósejtjei, míg a spórák a 
gombák és a mohák, harasztok esetében az ivartalan nemzedékért felelős 
szaporítóképletek. Mindkét esetben találkozunk a szél általi szállítással, 
polleneknél a fenyők, a mogyoró és diófélék, valamint a fűfélék tipikusan 
ilyenek; és a rovarokra bízott szállítmányozással is, amit a zárvatermő virágos 
növények többségénél tapasztalhatunk. A spórák rovarok általi terjesztésének 
különleges példája a gombák esetében a szömörcsögfélék módszere: erős 
dögszagot árasztva, a döglegyeket csábítják magukhoz, és rájuk bízzák 
tapadós spóráikat. 
 
Csak a méhek gyűjtik a virágport? 
 
A színes virágokkal pompázó zárvatermők közt vannak amelyek 
illatanyagaikkal, és vannak amelyek vizuális jelekkel csalogatják látogatóikat. 
A méhek mellett tipikus viráglátogatók a lepkék és a különféle bogarak is, de 
a legyek közt is találunk viráglátogatókat, így a riasztó sárga-fekete mintás, de 
teljesen ártalmatlan zengőlegyeket. A virágok is lehetnek ugyanakkor 
kellemetlen illatúak: a foltos kontyvirág zöldes színe sokat nem árul el róla, 
viszont maró vizeletszaga a zöld és kék döglegyek számára ellenállhatatlan 
vonzerővel bír. 
 
Miért okoznak allergiás reakciókat bizonyos pollenek, és mások nem? 
 
A pollenek allergiakeltő képességének legfőbb okozója az emberi 
immunrendszer hibája, legyengülése, ezért is számít civilizációs betegségnek 
az allergiás tünetegyüttes. Az irritáló hatást két tulajdonság váltja ki, az egyik 
a pollenfalban található fehérjetermészetű anyagokkal szembeni érzékenység, 
a másik a pollenek változatos szerkezetéből adódó nyálkairritáció. Ehhez járul 
hozzá a nagy tömegben való megjelenés, ami az inváziós fajoknál különösen 
szembetűnő. 
 
Hol terem a gombákon a spóra? 
 
Családonként változó módon, a spóra nem mindig a kalap alján található 
lemezek peremén jelenik meg. A pöffetegekben pl belsejükbe zárva van jelen 
a termőréteg, a kucsmagombáknál „kifordítva” a kalap külsején. Nincsenek 
lemezei a vargányáknak sem – kalapjuk lyukacsos, szivacsos alsó részéből 
hullanak ki az érett spórák. 
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 1. Mérjünk fel egy ökológiai folyosót! 
Keress az oktatóközpont környékén egy olyan területet, amely ökológiai 
folyosóként működhet! Milyen területeket köt össze? Milyen hosszú, 
mekkora a keresztmetszete? Milyen fajok szabad mozgását biztosíthatja?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Házak és házatlanok 
Tanulmányi sétátok során kutassátok fel az avarba ágyazott csigaházak 
maradványait. Sikerült-e megtalálni az alábbi fajokat? Ha igen, rajzoljátok le 
házaikat! Figyelem, egyikük „kaukktojás”… Mire utal jelenlétük? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. éti csiga 
 
2. pannon csiga 

 
3. bánáti csiga 

 
4. fialló csiga 

 
5. tányércsiga 

 
6. éles csiga 

 
7. mocsárcsiga 

 
8. spanyol csiga 
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 3. Vándorlás a folyó mentén 
A hullámtérben számos olyan fajjal találkozhatunk, amelyek terjedésében a 
folyóvíz és az áradások játszanak fő szerepet. Milyen növény- és állatfajokra 
jellemző ez? S melyikük milyen formában szállítódik a folyóvízzel? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Válogasd szét a madárfajokat! 
Az alábbi fajok közt találni télen délre vonuló, hazánkban maradó, átvonuló, 
és hazánkba éppen csak a téli időszakra érkezőket is. Csoportosítsd őket a 
megfelelő halmazokba! 1. fenyőrigó, 2. szürkegém, 3. gatyásölyv, 4. kék 
cinke, 5. daru, 6. molnárfecske, 7. réti sas, 8. gyurgyalag, 9. szakállas bagoly 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  hazánkban marad 
 
 
 
 
       téli vendég 
 
          átvonuló 
 
 
 
 
    délre költöző 
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 5. Készítsünk spóralenyomatot! 
A gombák spóraképe sokszor éppolyan jellemző, mint a kalap színe, vagy 
éppen az illatuk. Keressünk egy, már beérett spórákat hordozó gombát! Egy 
tiszta fehér papírlapot a leemelt kalap alá helyezve, gyengéden nyomjuk rá, és 
ütögessük meg! Rajzoljuk le az eredményt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Virágképletek meghatározása 
A zárvatermő virágos növények felépítésében alapesetben megtaláljuk a 
csészeleveleket, a színes sziromleveleket, az egylakiaknál a porzók övét és a 
termőt. Ezek együttesen alkotják a virágképletet, amelyben az alkotók száma 
mindig egy-egy növénycsaládra jellemző. Keressünk 3-3 virágzó növényt, és 
próbáljuk megállapítani virágképleteiket! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  csészelevelek  sziromlevelek  porzó  termő 
 
 
1.   …..   …..  …..  ….. 
 
 
2.   …..   …..  …..  ….. 
 
 
3.   …..   …..  …..  ….. 
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 7. Növényi vallomások 
Az alábbi növények egy-egy vallomásban nyilatkoztak terjedésük okairól. 
Állapítsd meg, hogy igazak (I) vagy hamisak (H) az egyes vallomások! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Repítő készülékek működése 
Tanulmányi kirándulásunk során keressünk olyan növényi magokat, 
terméseket, amelyek a szél által való terjesztésre utaló repítő készülékkel 
rendelkeznek! Rajzoljuk le, majd mutassuk be társainknak, milyen elven 
működnek ezek a természetes találmányok! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…..  1. szúrós szerbtövis: „Nem tehetek az elterjedésemről, a balkáni mangalicák 
hurcoltak be az országba.” 

 
…..  2. gyalogakác (ámorfa): „A Maros mentén nyugatról kelet felé terjedtem el.” 
 
…..  3. bordapáfrány: „A gulyakutakba a gulyák segítségével jutottam el.” 
 
…..  4. ragadós galaj: „Számomra mindegy milyen állat jár az erdőben, csak hasznom 

lehet belőle.” 
 
…..  5. zöld juhar: „A szél segített megtelepednem a folyó mentén.” 
 
…..  6. fagyöngy: „Csak az utóbbi időben sikerült gyökeret vernem az erdő alján.” 
 
…..  7. vadkörte: „Mindig öröm számomra, ha a vaddisznók alattam csemegéznek.” 
 
…..  8. gyermekláncfű: „Propellereim imádják a repülést…” 
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