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1. Bevezetés 

 

A „kisemlős” terminológia a nem repülő, 1 kg-nál kisebb testtömegű szárazföldi 

emlősöket foglalja össze, azonban a tömeget tekintve nincs egy egységes határ (Rodgers 

et al. 2008). A doktori disszertációban kisemlősnek a 200 grammnál kisebb testtömegű 

fajokat tekintettük. A kisemlősök fontos szerepet töltenek be a különböző 

ökoszisztémákban, a táplálékhálózatok meghatározó láncszemei (magpredátorok, illetve 

számos ragadozó madár és emlős zsákmányállatai), nagy produktivitásúak, magas 

szaporodási rátával jellemezhetőek, így az energiaáramlási folyamatoknak is fontos 

résztvevői (Zwolak & Crone 2012, Hurst et al. 2014). Sok fajuk speciális ökológiai 

igényű (pl. táplálék-, élőhely-specialista), melyek jelenlét-hiány adataikkal is jól 

indikálják az ökoszisztémában bekövetkező változásokat (Cayford 1992). E 

tulajdonságaik miatt a szünbiológiai (mind szünfenobiológiai, mind az ökológiai) 

vizsgálatok megfelelő modell objektumai, mert az élőhelyeiket ért természetes és/vagy 

antropogén eredetű zavarások hatását nyomon tudjuk követni. 

A kisemlősök kutatása az 1960-as években az International Biological Program 

(IBP) keretein belül szélesedett ki (Golley et al. 1975), ekkor hazánkban is megindult a 

kisemlősök csapdázásos vizsgálata (Horváth 2008). Ezt követően az 1980-as években 

elkezdődtek a faunisztikai felméréseket felváltó, hosszabb távú fogás-jelölés-

visszafogáson (Capture-Mark-Recapture (CMR)) alapuló monitorozási kutatások. A 

Biológiai Sokféleség Egyezményben (1992) vállaltakat követően kidolgozták a Nemzeti 

Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) alapelveit (1997). Az NBmR projektjei 

közül több esetben is monitorozási objektumként jelennek meg a kisemlősök (pl. I., III., 

VI., XI.), így jelenleg is több hazai élőhelyen folyik a kisemlősök csapdázásos 

felmérése (pl. Horváth és Lanszki 2000, Horváth 2001, Gubányi et al. 2002, Kalmár és 

Horváth 2002). A direkt mintavételezés mellett indirekt módon, bagolyköpetek 

elemzésével is vizsgálják a kisemlősöket az NBmR keretein belül. A bagolyköpet 

vizsgálatok hosszú múltra tekintenek vissza Magyarországon (Greschik 1910, 1924), 

azonban nagyobb számú publikáció csak az 1960-as évek végétől jelent meg, amelyek 

főleg faunisztikai szempontból kiemelkedőek (pl.: Schmidt 1967, 1971). A 21. század 

kezdetén a bagolyköpeteken alapuló kisemlős vizsgálatok újabb lendületet kaptak, így 

az elmúlt két évtizedben számos tanulmány, publikáció jelent meg (pl. Horváth et al. 

2000, Purger 2002, 2004; Cserkész 2007, Horváth et al. 2008). Az NBmR keretein belül 
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elindult CMR módszeren alapuló csapdázásos vizsgálatok populációs és közösségi 

szintű megközelítésben vizsgálják a Dráva magyarországi felső szakaszán (Horváth et 

al. 1996, 2005), a Kis-Balaton vizes élőhelyein (Horváth 2001, 2004), illetve Kőszegi-

forrás Erdőrezervátum területén (Horváth 2012) megtalálható kisemlősöket. 

Az egész világon, így Magyarországon is a természetes és a természetközeli 

élőhelyek megszűnése, valamint azok feldarabolódása egyre nagyobb kihívást jelent a 

természetvédelem, valamint a konzervációbiológia számára is (Wilcove et al. 1986, 

Báldi 1996, Buchmann et al. 2013). Természetvédelmi szempontból nagyon fontos 

foglalkoznunk ezekkel a folyamatokkal, ugyanis a védeni kívánt természetes élőhelyek 

is fragmentumoknak tekinthetők az őket körülvevő kultúrtájban. Az ilyen területek, 

valamint az ott előforduló védett és veszélyeztetett fajok hatékony védelméhez és 

megőrzéséhez fontos, hogy tisztában legyünk az ilyen típusú élőhelyek környezetében 

végbemenő populációs és közösségi folyamatokkal (Stenseth 1980, Foster & Gaines 

1991, Gaines et al. 1992, Johnstone et al. 2014). Különösen nagy jelentősége van ennek 

a vizes élőhelyek vonatkozásában, amelyek szűkülése, leromlása fokozott ütemű 

(égetés, kaszálás, nem megfelelő vízszabályozás), valamint a klimatikus viszonyok 

(szárazabb, csapadékosabb periódusú időjárás) kismértékű változására is érzékenyen 

reagálnak. Ennek ellenére magas diverzitású közösségeket találhatunk a vizes 

ökoszisztémákban (Gibbs 2000, Mitsch & Gosselink 2000, Balcombe et al. 2005), 

melyek a víztűrő kisemlősök számára kiemelkedően fontos élőhelyek (Krištofǐk 2001, 

Michelat & Giraudoux 2006, Scott et al. 2008). A fentebb említett zavarások közül a 

vegetáció lekaszálása, spontán leégése, illetve leégetése okozza a leggyorsabb és 

legdrasztikusabb élőhelyi degradációt a kisemlősök számára (Fox 1982, 1990; Kaufman 

et al. 1990, Whelan 1995, Lin & Batzli 2001, Horváth és Gubányi 2004). Az elmúlt 

évtizedekben a vizes élőhelyek mellett az erdők veszélyeztetettsége nemcsak 

Európában, hanem az egész Földön rohamosan növekedett és a természetvédelem, 

illetve a konzervációbiológia egyik legégetőbb problémájává vált (pl. Terborgh 1992, 

Myers 1996). A kisemlősök az erdei ökoszisztémák esetében is fontos szerepet töltenek 

be, mivel nemcsak mint zsákmányállatok, hanem magpredátorként és/vagy 

magterjesztőként is jelentős hatással vannak az erdőkben lejátszódó ökológiai 

folyamatokra (Hsia & Farncl 2009, Bricker et al. 2010, Wróbel & Zwolak 2013). 

Ezekben az ökoszisztémákban még a mai napig a végvágást, mint fő erdőművelési 

eljárást alkalmazzák, ami a kisemlősök vonatkozásában is a legnagyobb élőhelyi 
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zavarást (vágásérett fák kitermelése, a megmaradt növénytörmelék meghagyása) vonja 

maga után (pl. Kirkland 1977, DesGranges & Rondeau 1993, Thompson 1993, 

Kaminski et al 2007, Zwolak 2009). Mára már kevés olyan erdőterület maradt, ahol a 

természetes ökológiai folyamatok érvényesülnek, ezért az erdőrezervátumok 

létrehozásával olyan védett területeket határoltak le, ahol nem történik antropogén 

beavatkozás (Czájlik 1994), így lehetővé válik ezeknek a folyamatoknak a vizsgálata. 

A monitorozási programokban, így a kisemlősök esetében is leggyakrabban az 

abundanciát és/vagy a denzitást a rendszerállapot egy mértékrendszerként alkalmazzák, 

és ezek alapján vonnak le a következtetéseket a populációk, illetve a közösségek 

állapotáról (Williams et al. 2002, Mortelliti et al. 2010). Ez félrevezető lehet, mivel az 

élőhelyi minőség nem feltétlenül áll pozitív korrelációban a denzitással, illetve számos 

olyan tényező is befolyásolja (pl. predációs nyomás, migrációs folyamatok), amiket 

figyelembe kell venni ahhoz, hogy helyes és ökológiailag releváns következtetéseket 

tudjunk levonni (Van Horne 1983). Általában az abundancia becslése több költséggel és 

fáradtsággal jár, mint a területfoglalásé (pl. Tyre et al. 2003, MacKenzie et al. 2002), 

valamint ez utóbbi esetében a feltételek megtartása könnyebb. A területfoglalás és az 

abundancia kapcsolata egymással közvetlen, a területfoglalási valószínűség annak a 

valószínűsége, hogy az abundancia az adott területen nagyobb, mint 0 (Royle & Nichols 

2003, Kéry & Schaub 2012). Számos tanulmányban vizsgálták a nem tökéletes 

detektálás problémáját („false negative” vagy „false positive detection”), azaz amikor a 

kimutatás valószínűsége kisebb, mint 1 (pl. Tyre et al. 2001, MacKenzie et al. 2002). A 

kisemlősök vizsgálatában fontos tényező, hogy az eleven csapdázásos monitorozás 

során a kimutatás hiánya nem egyenértékű a teljes hiánnyal (Takekawa et al. 2003), 

amelyet az abundancia és/vagy denzitás becslés során a legtöbb becslő módszer nem 

vesz figyelembe (MacKenzie 2006). A területfoglalási modellek (occupancy models), 

amelyek figyelembe veszik a nem tökéletes detektálást, mára széles körben elterjedtek 

(Efford & Dawson 2012). Annak ellenére, hogy a területfoglalás nem egy populációs 

paraméter, az adott populáció státuszáról szolgáltat információt. Monitorozási 

összefüggésben a területfoglalási valószínűség a populáció jelenlegi állapotát kifejező 

mértékrendszerként értelmezhető. Ha hosszabb távon vizsgáljuk, akkor a területfoglalási 

dinamika értékelésével a kolonizációs és a kihalási folyamatokról is információt 

szerzünk. 
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2. Témafelvezetés 

 

Jelenlét-hiány adatok felhasználása mind a populációs, mind a közösségi 

ökológiában nagy múltra tekint vissza (pl. Pielou & Pielou 1968, Cody & Diamond 

1975, Whittaker 1975, Patterson & Atmar 1986, Hanski 1992, MacKenzie et al. 2002, 

Gu & Swihart 2004, Ulrich & Gotelli 2012). A jelenlét-hiány megnevezés félrevezető 

lehet, mivel a legtöbb esetben nem tudjuk teljes bizonyossággal kimutatni az egyedeket 

(a detektálási valószínűség <1), így helyette megfelelőbb lenne a detektálás/nem-

detektálás használata (MacKenzie et al. 2002). Az ökológiai vizsgálatok számos 

területén felhasználják a jelenlét-hiány adatokat: szigetbiogeográfia (MacArthur & 

Wilson 1967), biogeográfia (Bănărescu, 1975), metapopulációs ökológia (Levins 1970, 

Hanski 1998), populációs ökológia (Williams et al. 2002), közösségi ökológia 

(Simberloff 2004), tájökológia (Hartel et al. 2008), biodiverzitás monitorozási 

programok (Skelly et al. 2003), konzervációbiológia (Gibbons et al. 1997) és még 

hosszasan lehetne folytatni a felsorolást. Számos esetben azonban a jelenlét-hiány 

adatok rögzítése mellett valamilyen jelöléssel is ellátják az egyedeket (akár DNS mintát 

is vehetnek) (Conroy & Carroll 2009). 

Az ökológiai vizsgálatok középpontjában leggyakrabban a populációk 

egyedszám változásának nyomon követése és az ehhez kapcsolódó paraméterek (pl. 

túlélési, halálozási ráta), valamint az ezeket befolyásoló tényezők meghatározása áll 

(Pollock et al. 1990). Az elmúlt évtizedekben számos eljárást dolgoztak ki, hogy ezeket 

a paramétereket modellezni és becsülni tudják (pl. MacArthur & Wilson 1967, May 

1975, Hiorns & Cooke 1981, MacKenzie & Royle 2005). A kisemlősök, mint megfelelő 

modell organizmusok számos esetben fontos szerepet töltöttek be, így nagymértékben 

hozzájárultak a populációbiológiai paraméterek becslésére kidolgozott eljárások 

kifejlesztéséhez (Otis et al. 1978, Nichols & Pollock 1983, Pollock et al. 1990).  

A cenzus vagy teljes számlálás a legtöbb esetben nem lehetséges (pl. túl nagy a 

terület, vagy az egyedek rejtőzködő életmódot folytatnak stb.), ha az adott körülmények 

között mégis megvalósítható, akkor túl költséges (Williams et al. 2002). A cenzus 

esetében a detektálási valószínűség 1, azaz minden egyes egyedet észlelünk. Azonban 

számos fajt nem könnyű megfigyelni a természetben, ez különösen így van a 

kisemlősök esetében, mivel kisméretűek, általában éjjel aktívak és rejtőzködő életmódot 

folytatnak. Ezeknél a fajoknál az abundancia, illetve az egyéb más populációs 
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paraméterek becsléséhez az egyedek befogása és megjelölése szükséges (speciális 

esetben az egyed eltávolítása a populációból). A szakirodalomból ismert első „fogás-

jelölés-visszafogáson” alapuló egyedszám becslés Pierre Simon Laplace (1749-1827) 

nevéhez fűződik, aki Franciaország népességét határozta meg a későbbiekben Lincoln-

ról és Petersen-ről elnevezett Lincoln-Petersen indexszel (Petersen 1896, Lincoln 1930, 

Amstrup et al. 2005). Az abundanciát becslő módszerek fejlesztése két különböző 

irányvonalat követett az elmúlt évtizedek alatt, amelyet a vizsgált populáció feltételezett 

demográfiai zártsága, illetve nyíltsága határozott meg (Schwartz & Seber 1999). Egy 

populáció akkor tekinthető zártnak, ha nincsen születés, halálozás, valamint migráció 

(be-, illetve kivándorlás). A zárt modellek esetében a mintavételnek olyan hosszúnak 

kell lennie, hogy az előbb említett feltételek teljesüljenek (Pollock 1982). Ez az 

időtartam tipikusan rövid, de elsősorban a vizsgált fajtól (fajoktól) függ, a kisemlősök 

esetében egy 5 éjszakás csapdázás még biztosítani tudja ezt a feltételt (Otis et al. 1978). 

A fogás-jelölés-visszafogáson (CMR) alapuló becslő módszerekről átfogó és 

mély áttekintést nyújtanak Otis et al. (1978), White et al. (1982), Pollock et al. (1990), 

illetve Lebreton et al. (1992) munkái, amelyek a későbbiek folyamán katalizátorként 

szolgáltak a további módszerek fejlesztéséhez (MacKenzie et al. 2006). Az abundancia 

becsléséhez a CMR mintavételi módszert leggyakrabban kis térléptékben alkalmazzák, 

azonban az elmúlt évtizedekben a fókusz a nagyobb térléptékű vizsgálatokra tevődött át 

(Pollock et al. 2002). Nagyobb térléptékben már olyan nagy idő és anyagi ráfordítással 

járna a mintavétel, hogy az abundancia becslése nem kivitelezhető (MacKenzie et al. 

2002; 2006, Royle & Nichols 2003, MacKenzie & Nichols 2004). Az abundancia 

becslése akkor is nehézségekbe ütközhet, amikor a populáció mérete túl kicsi és/vagy a 

fogási valószínűség alacsony, illetve ha a vizsgált faj olyan életmódot folytat, ami miatt 

nehezen nyomon követhető (Royle 2004, Dail & Madsen 2011). Erre Royle (2004) egy 

olyan becslési eljárást dolgozott ki, amely részben az „occupancy” modellekre épít, 

amelyhez nem szükséges a faj egyedeinek a jelölése (csak jelenlét-hiány adatok), 

továbbá figyelembe veszi a heterogén detektálási valószínűségeket, amik a különböző 

területek eltérő abundanciájából erednek. Royle (2004) szerint az egyik legfontosabb 

forrása a detektálási heterogenitásnak a mintavételi területeken eltérő egyedszám (ahol 

magasabb, ott nagyobb, míg ahol kisebb az abundancia ott alacsonyabb a fogási 

valószínűség). A becslés során közvetlen kapcsolat van a detektálási valószínűség és a 

lokális abundancia között, így a detektálást befolyásoló háttérváltozók (pl. időjárási 
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tényezők, felmérők személye stb.) is beépíthetők a modellbe. Eddig számos olyan 

modellt alkottak, ami többszöri mintavételezésen és számolásos jelenlét-hiány adaton 

alapul (pl.: Olkin et al 1981, Carrol & Lombard 1985), azonban Dail & Madsen szerint 

(2011) az eddigi legjobb modellt Royle (2004) fejlesztette ki, különösen arra az esetre, 

ha kevés adattal rendelkezünk. 

A kapcsolat az abundancia és a területfoglalás között pozitív korrelációt mutat, 

az abundancia emelkedésével növekszik a területfoglalási valószínűség (Gaston et al. 

2000, MacKenzie & Nichols 2004, Royle et al. 2005, Zuckerberg et al. 2009, Frisk et al. 

2011, Eriksson 2013). Azonban fontos megjegyezni, hogy ez a két állapotváltozó az 

adott populációdinamikáról más-más nézőpontból szolgáltat információt. A 

területfoglalás esetében arról kapunk információt, hogy a táj mekkora részét foglalja el a 

faj, míg az abundanciánál arról, hogy hány egyed van az adott területen. Bár ez a két 

állapotváltozó hasonló, fontos kiemelni, hogy kisebb mértékű változás az 

abundanciában nem fog változást indukálni a területfoglalásban (MacKenzie & Nichols 

2004). Néhány faj esetében, például a párban költő territoriális ragadozó madaraknál ez 

a két változó erős pozitív korrelációban áll egymással, így akár az abundancia 

becslésére is alkalmas. 

MacKenzie et al. (2006) szerint a fogási valószínűség becslése kulcsfontosságú 

ahhoz, hogy megfelelő következtetéseket vonjunk le az abundanciáról, a túlélésről és 

egyéb más paraméterekről. A legtöbb faj vizsgálatában a detektálás ténylegesen a 

jelenlétet bizonyítja, míg ezzel szemben a kimutatás hiánya nem mindig egyenlő a célfaj 

hiányával (Tyre et al. 2001, MacKenzie et al. 2002, Nichols & Karanth 2002, Kéry 

2002, Stauffer et al. 2004). Ezt felismerve a 2000-es évek elején egy olyan jelenlét-

hiány adatokon alapuló módszer kifejlesztése indult meg, ami figyelembe veszi a nem 

tökéletes detektálást és arról ad információt, hogy a vizsgált területet a célfaj elfoglalta-e 

vagy sem (occupancy models) (MacKenzie et al. 2002; 2006). A területfoglalási 

valószínűség azt adja meg, hogy mekkora valószínűséggel foglalja el a célfaj (legalább 

egy egyeddel) az adott területet. A becslés során a becslő figyelembe veszi, hogy a 

detektálás valószínűsége <1, ami függhet a terület jellemzőitől, az időbeliségtől, 

valamint egyéb más tényezőtől is (MacKenzie et al. 2002). A területfoglalási modellek 

is tartalmaznak feltételeket: (1) a területfoglalás zárt (azaz azok a területek, amiket 

elfoglalt a faj azok is maradnak, amiket nem, azokat nem foglalja el), (2) az adott célfajt 

nem detektáljuk hibásan (detektáljuk a faj jelenlétét, amikor az nincs jelen, „false-
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presence”), (3) a célfaj kimutatása egy adott mintavételi pontban független a faj többi 

mintavételi pontból történő detektálásától (MacKenzie et al. 2002). A feltételek közül az 

(1)-es csak viszonylag rövid intervallum alatt tartható (fajtól függ ez az intervallum), 

azonban hosszabb időtartamú vizsgálatban (pl. több éves monitoring során) már nem 

lehet biztosítani ennek a feltételnek a teljesülését (MacKenzie et al. 2003). Ennek a 

problémának a megoldására a korábban már ismertetett Pollock-féle Robust design 

megközelítés kínál megoldást (multiple-season occupancy models) (Pollock 1982, 

MacKenzie et al. 2003). Bizonyos körülmények miatt (időjárási, technikai, anyagi stb.) 

nem mindig lehetséges elvégezni a mintavételezést. Ezt a mintavételi problémát az 

occupancy modellek könnyedén tudják kezelni, így e modellek használatakor nem 

feltétlenül kell kiegyensúlyozottnak lennie a mintavételnek (MacKenzie et al. 2002). A 

fogás-jelölés-visszafogás mintavételi módszerrel több hasonlóságot is mutatnak az 

occupancy modellek, azonban ez utóbbinál a vizsgálat középpontjában nem az egyedek, 

hanem a mintavételi területek állnak. Ezért az egyik legnagyobb eltérés a két módszer 

között abban áll, hogy a területfoglalási modellek esetében előfordulhat olyan, hogy egy 

adott mintavételi területen nem mutatjuk ki a faj jelenlétét (egyetlen egy egyeddel sem), 

azaz a fogási történet csupa 0-ból áll. 

Dorazio & Royle (2005), Kéry & Royle (2008), illetve Royle & Dorazio (2008) 

munkáikban oly módon fejlesztették tovább a területfoglalási alapmodellt, amellyel 

lehetővé vált a populációs szintről a közösségi szintre lépni. Ez egy hierarchikus, 

többfajos területfoglalási modell, amely Bayes-féle statisztikai megközelítésben becsli 

meg a területfoglalási és detektálási valószínűségeket. Ez is jelenlét-hiány, pontosabban 

detektálás/nem-detektáláson alapul (figyelve a nem tökéletes detektálásra), amely 

központi eleme a szigetbiogeográfiai, metapopulációs, illetve a monitoring 

programoknak (McCoy & Heck 1987, Gotelli 2000).  

A területfoglalás számos más ökológiai vizsgálatban is az érdeklődés 

középpontjában áll, így például a szigetbiogeográfia, illetve a metapopulációs 

tanulmányok esetében (a terület vagy folt elfoglalást) gyakran alkalmazzák 

állapotváltozóként vagy előfordulási függvényként (pl. Levins 1969, 1970; Lande 1987, 

1988; Hanski 1992, 1994, 1997; Moilanen 1999, Almeida-Neto et al. 2007). A különféle 

fajok eltérő élőhelyeken fordulnak elő, míg az eltérő élőhelyeken más és más fajokat 

találhatunk, így nagyon változatos együtt-előfordulási mintázatokat találhatunk a 

természetben (Leibold & Mikkelson 2002). A különböző térbeli skálákon a fajok 
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előfordulásának egyszerű jelenlét-hiány mátrixa a közösségi ökológia és a biogeográfia 

alapvető vizsgálati egysége (pl. McCoy & Heck 1987, Gotelli 2000). Az egyik 

legfontosabb célja a közösségi ökológiának, hogy leírja és értékelje a közösségi 

struktúrát (Gee & Giller 1987, Southwood 1996, Weiher & Keddy 1999), a fajok együtt 

előfordulási mintázatát (Gotelli 2000, Gotelli & MacCabe 2002, Lehsten & Harmand 

2006), valamint tesztelhető null hipotéziseket fogalmazzon meg (Gilpin & Diamond 

1982, Gotelli & Graves 1996, Gotelli 2000, Moore & Swihart 2007). Gotelli & Graves 

(1996) szerint a null modell egy mintázatot generáló eljárás, ami az ökológiai adatok 

randomizációján vagy egy ismert és/vagy egy elképzelt eloszlásból vett véletlen mintán 

alapul. A randomizáció célja, hogy olyan mintázatokat hozzunk létre, amelyekből 

hiányzik egy adott ökológiai mechanizmus (Gotelli & Graves 1996). A kutatók között 

jelenleg is vita folyik a null modellek megfelelő alkalmazhatóságáról és az abból 

levonható következtetések helyességéről (Gotelli & Graves 1996, Bascompte et al. 

2003). Gotelli (2000) munkájában összefoglalt 9 null modellt, amelyek abban 

különböznek, hogy a randomizáció során hogyan kezeli az eljárás a mátrix sorait, illetve 

oszlopait. A null modellek felhasználásával a kimutatott fajok előfordulási mintázatát 

tudjuk összevetni és értékelni a véletlenszerűen előállítottal szemben. Leibold & 

Mikkelson (2002) összefoglaló munkájában hat hipotetikus mintázatot feltételez a fajok 

eloszlásáról: (1) egymásba ágyazottság (Patterson & Atmar 1986), (2) sakktábla 

(Diamond 1975), (3) Clements-i gradiens (Clements 1916), (4), Gleason-i gradiens 

(Gleason 1926), (5) egyenletesen eloszlott gradiens (Tilman 1982), illetve a legkevésbé 

pontos (6) a véletlenszerű, random mintázat (Simberloff 1983). A hat elméleti mintázat 

közül az egymásba ágyazottság (nestedness) kapta a legnagyobb figyelmet mind 

elméleti, mind gyakorlati szempontból (Báldi 2003, Higgins et al. 2006, Bloch et al. 

2007, Ulrich et al. 2009). Az egymásba ágyazottsági mintázat esetén a kisebb 

fajkészletű együttes egy részhalmaza a nálánál nagyobb fajkészletű együttesnek 

(Patterson & Atmar 1986, Báldi 2003, Ulrich et al. 2009). Az egymásba ágyazottság, 

mint fogalom, a múlt század közepén jelent meg a szigetbiogeográfiában (Darlington 

1957, MacAthur & Wilson 1967). Ennek ellenére az egymásba ágyazottság Patterson & 

Atmar (1986) és Patterson (1987) munkái után vált közismerté és elterjedten 

alkalmazott módszerré (Almeida-Neto et al. 2008, Ulrich et al. 2009). Az egymásba 

ágyazottság a megjelenése óta jelentős figyelmet kapott mind a közösségi ökológiában, 

mind a konzervációbiológiában (Fischer & Lindenmayer 2002, Higgins et al. 2006, 
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Almeida-Neto et al. 2008). Ilyen mintázat több tényező következtében is kialakulhat 

(Cutler 1991, 1994; Worthern 1996, Wright et al. 1998, Fischer & Lindenmayer 2002, 

Almeida-Neto et al. 2008, Ulrich et al. 2009). Az egyik ilyen leggyakrabban citált 

tényező a kihalás, ami a fajok eltérő szélességű ökológiai valenciájával magyarázható 

(Atmar & Patterson 1993). Számos természetes rendszer esetén is szignifikáns 

egymásba ágyazottságot mutattak ki (pl. Cutler 1991, 1994; Wright et al. 1998, Báldi 

2003, Bascompte et al. 2003, Horváth et al. 2011). Azonban természetvédelmi 

szempontból fontos annak az ismerete is, hogy mely fajok és milyen mértékben 

csökkentik az egymásba ágyazottságot. Ezek az úgynevezett idioszinkratikus fajok a 

nem várt jelenlétük/hiányuk miatt növelik a mátrix rendezetlenségét (Atmar & Patterson 

1993). Az egymásba ágyazottság vizsgálatát leggyakrabban térléptékben végzik el, 

azonban az adatok időbeli elemezése is releváns (Báldi 2003). Eddig csupán néhány 

tanulmány foglalkozott az egymásba ágyazottságot időbeli vizsgálatával (Gonzalez & 

Oliva 2006, Bloch et al. 2007, Azeria & Kolasa 2008, Florencio et al. 2011, Herczeg & 

Horváth 2015). Az egymásba ágyazottság időbeli elemzésének különösen fontos 

szerepe lehet természetvédelemi, illetve konzervációbiológiai szempontból, mivel egy 

adott területet különböző időpontokban ért zavarások hatását lehet vele vizsgálni, és 

ennek megfelelően területkezelési javaslatokat kidolgozni. 

Podani & Schmera (2011) kifejlesztett egy olyan eljárást, amellyel az egymásba 

ágyazottság mellett számos más közösség ökológiai paraméter (fajszám különbség, 

hasonlóság, béta-diverzitás, illetve a fajkicserélődés) együttes értékelését is lehetővé 

teszi. Ezek közül a béta-diverzitás és az egymásba ágyazottság kapcsolata, viszonya 

különösen nagy figyelmet kapott az elmúlt évek során (Podani & Schmera 2011, 

Almeida-Neto et al. (2012), Baselga 2012, Carvalho et al. 2012, Podani et al. 2013). 

Carvalho et al. (2012) szerint a béta-diverzitás két folyamatból eredeztethető, a 

fajkicserélődésből, illetve a fajszám változásból. Ha a fajszám változás (faj veszteség, 

nyereség) többé-kevésbé rendezett módon jelenik meg, akkor a közösség egymásba 

ágyazottá válik. 
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3. Célkitűzések 

 

A doktori disszertációban elsődleges célom volt, hogy a kisemlősök populációs 

és közösségi szintű vizsgálatában olyan módszert (módszereket) alkalmazzak és 

értékeljek, amely(ek)nél nem szükséges az egyedi jelölés használata és ezt felhasználva 

végezzek jelenlét-hiány alapú modellezéseket, illetve becsléseket. További célom volt, 

hogy a jelenlét-hiány adatokon alapuló területfoglalási modellek és a CMR mintavételi 

módszer természetvédelmi szempontú összehasonlítását elvégezzem, így nem csak 

elméleti, hanem gyakorlati szempontból is hasznos ismeretekkel szolgáljak a 

kisemlősök vonatkozásában. A kitűzött célok érdekében populációs és közösségi szintre 

vonatkozóan is több hipotézist fogalmaztunk meg.  

 

1. A Kis-Balaton területről kimutatott három különböző taxonba tartozó faj 

(Sorex araneus, Apodemus agrarius, Microtus oeconomus mehelyi) vizsgálatában arra 

kerestük a választ, hogy az évek során a zavarások miként befolyásolják a 

területfoglalási dinamikát. Ennek alapján az alábbi hipotéziseket fogalmaztuk meg: 

 

H01: A fajok között nincs különbség a területfoglalási dinamikában. 

HA1: A vizsgált fajoknak eltérő a területfoglalási dinamikája. 

 

H02: Egy adott faj esetében az évek között megegyezik a területfoglalás 

mértéke. 

HA2: Az évek között eltérő a területfoglalás valószínűsége. 

 

2. Kőszegi-forrás Erdőrezervátum területén vizsgált három faj (Apodemus 

flavicollis, Apodemus sylvaticus, Myodes glareolus) esetében négy hipotézist alkottunk, 

amelyek alapján arra voltunk kíváncsiak, hogy a fajok között van-e különbség a 

területfoglalási és a detektálási valószínűségben, a vizsgált fajok esetében bizonyítható-

e a csapdaválasz a másodlagos mintavételi periódusok (napok) során, valamint 

kimutatható-e statisztikai különbség a becsült egyedszámok között. Arra is kerestük a 

választ, hogy a kisemlősök esetében alkalmas módszer-e a Royle-féle becslő (nem 

igényel jelölést), illetve arra, hogy milyen kapcsolat van a minimum ismert egyedszám 



 

 

13 

(MNA), mint elterjedten alkalmazott populációs index és a Royle-féle abundancia 

becslő között. Ezeknek megfelelően a négy hipotézis az alábbi volt: 

 

H03: A területfoglalási valószínűségek nem különböznek a fajok között.  

HA3: A területfoglalási értékek között igazolható statisztikai különbség van. 

 

H04: A detektálási valószínűségek nem különböznek a fajok között.  

HA4: A detektálási értékek között igazolható statisztikai különbség van. 

 

H05: A detektálási valószínűségek megegyeznek a másodlagos mintavételek 

alatt, nincs csapdaválasz. 

HA5: A detektálási értékek eltérnek a különböző napokon, megjelenik a 

pozitív vagy negatív csapdaválasz. 

 

H06: A becsült egyedszámok nem különböznek a fajok között. 

HA6: A becslő eltérő egyedszámokat becsül a különböző fajokra. 

 

3. A közösségi szintű vizsgálat esetében három hipotézist alkottunk, amihez a 

Kis-Balatonon kimutatott együttesek adatait használtuk fel. Ennek alapján a kisemlősök 

zavarásokra adott válaszait vizsgáltuk, amely a faji összetételre, illetve az együttest 

jellemző közösségi ökológiai paraméterekre vonatkozott. 

 

H07: A vizsgált években a faji összetétel hasonló, az együttesek összetétele a 

mintavételi hónapok jelenlét-hiány adatai alapján egyenletes. 

HA7: A vizsgált években a faji összetétel különbözik, az együttesek összetétele 

a mintavételi hónapok jelenlét-hiány adatai alapján nem egyenletes. 

 

H08: Az együtteseket jellemző közösségi ökológiai paraméterek hasonlóak az 

évek között. 

HA8: Az együtteseket jellemző közösségi ökológiai paraméterek a zavarások 

következtében eltérnek az évek között. 
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H09: A teljes vizsgálati időszakot tekintve a kimutatott kisemlős együttesek 

egymásba ágyazottak. 

HA9: A vizsgált hat év adatai alapján nem mutatható ki a kisemlős együttesek 

az egymásba ágyazottsága. 

 

4. A teljes vizsgálati időszakot tekintve (6 év) Bayes-féle statisztikai 

megközelítésben is modelleztük és becsültük a Kis-Balaton területéről kimutatott 

kisemlős fajok területfoglalási és detektálási valószínűségeit. Az elemzés során két 

hipotézist fogalmaztunk meg: 

 

H010: Az átlagos detektálási és területfoglalási valószínűségek megegyeztek a 

két védettségi státuszában különböző területen. 

HA10: Az átlagos detektálási és területfoglalási valószínűségek eltérően 

alakultak a védett és a nem védett lápterületen. 

 

H011: A fajoknak az előfordulási gyakoriságtól függetlenül hasonló a 

területfoglalási és detektálási valószínűsége.  

HA11: A gyakori fajoknak magas a területfoglalási és detektálási valószínűsége, 

míg a ritka fajok esetében ez fordított. 

 

4. Anyag és módszer 

 

4.1 Alkalmazott rövidítések 

 

CMR: Capture-Mark-Recaputre, fogás-jelölés-vissafogás 

SP_N: Balatoni-berek, északi terület 

SP_S: Keleti-berek, déli terület 

MLE: Maximum Likelihood Estimation 

 

A disszertációban a kimutatott fajoknál számos esetben alkalmaztunk 

rövidítéseket, amelyeket a tudományos nevükből képeztünk oly módon, hogy a nem 

első betűje, illetve a faji megkülönböztető név első két betűjét vontuk össze. Az 

alábbiakban felsoroltunk néhány példát: 
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SAR: Sorex araneus – erdei cickány 

MGL: Myodes glareolus – vöröshátú erdeipocok 

MOC: Microtus oeconomus mehelyi – északi pocok 

AAG: Apodemus agrarius – pirók erdeiegér  

AFL: Apodemus flavicollis – sárganyakú erdeiegér 

ASY: Apodemus sylvaticus – közönséges erdeiegér 

 

4.2 Vizsgált területek jellemzése 

 

A kisemlősök csapdázásos vizsgálatát két területen végeztük, a Kis-Balatonon, 

illetve a Mecsek hegységben található Kőszegi-forrás Erdőrezervátumban. A két terület 

alapvetően különbözik egymástól: a Kis-Balaton hazánk egyik legnagyobb kiterjedésű 

vizes élőhelye, ahol az antropogén és a természetes eredetű zavarások együttes hatása 

alakítja a kisemlős együttesek minőségi és mennyiségi összetételét. A Kőszegi-forrás 

Erdőrezervátum területén a pufferzónában végzett gyérítő fakitermelésen kívül más 

antropogén behatás nincs, így itt döntően a természetes eredetű folyamatok 

érvényesülnek. E két terület kiválasztásának célja kettős volt: a Kis-Balaton 

lápterületein populációs és közösségi szinten tudjuk vizsgálni a kisemlősöket, míg az 

Erdőrezervátum területén a jelenlét-hiány adatok felhasználásával az abundancia 

becslése is lehetővé válik. A Kis-Balatonon az NBmR keretein belül 1999-ben indult 

meg a kisemlősök populációs és közösségi szintű vizsgálata fogás-jelölés-visszafogás 

technikával. Ebbe a monitorozási programba kapcsolódtam be egyetemi hallgatóként 

(2007-ben), ahol a kisemlősök területfoglalási dinamikáját vizsgáltam (Herczeg 2010, 

Horváth & Herczeg 2013). A monitoring program eddigi eredményei alapján számos faj 

esetében a CMR módszerrel hosszú távon nem lehetett elegendő adatot gyűjteni. Az 

emberi, illetve a természetes eredetű zavarások következtében gyorsan megváltozó 

élőhelyekről számos faj lokálisan eltűnt, majd rekolonizált ezekre a területekre (pl. M. 

oeconomus mehelyi) (Horváth 2004, Horváth & Gubányi 2004, Horváth & Herczeg 

2013). 
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4.2.1 Kis-Balaton mintavételi területei 

 

A mintavételi pontokat a 76-os úttól északra és délre található lápterületeken 

jelöltük ki, a Balatoni- (SP_N), illetve a Keleti-berekben (SP_S) (1. ábra). A vizsgált 

időszak alatt (2007-2012) a két lápterületet eltérő zavarások érték. Fontos 

megismernünk a területeket korábban ért zavarások történetiségét (2001-től), így 

pontosabb képet kapva a kisemlősöket populációs és közösségi szinten ért hatásokról. A 

vizsgálatot megelőző években 2002-2003-ban mindkét lápterület kiszáradt, így lehetővé 

vált a területek lekaszálása, aminek következtében mindkét lápon teljesen degradálódott 

a növényzet. Az északi lápterületen (Balatoni-berek) a privatizációt követően (2002) a 

magángazdálkodó, míg a délin (Keleti-berek) a Balaton-felvidéki Nemzeti Park végzett 

rendszeres kaszálásos beavatkozásokat (2002-2003). Az ezt követő évek (2004-2006) 

csapadékosabb időjárása és a folyamatos vízutánpótlás miatt nem tudták lekaszálni a 

területeket, megindult a növényzet regenerálódása. 

 

 

1. ábra: A Kis-Balatonon kijelölt mintavételi területek elhelyezkedése  

(Horváth & Herczeg (2013) nyomán). 
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Eközben 2004-ben Magyarország EU csatlakozásával természetvédelmi 

kötelezettségként lehatárolták a NATURA 2000-es területeket, így a nemzeti park 

területén található déli lápterület a hálózat része lett, míg az északi privatizált lápterület 

nem került a hálózatba. A NATURA 2000-es területek lehatárolását követően a magyar 

természetvédelem kidolgozta a ritka és veszélyeztetett fajokra vonatkozó fajvédelmi 

terveket. A fajvédelmi tervet az északi pocok (M. oeconomus mehelyi) (PALLAS, 1776) 

megmaradt állományaira is kidolgozták (Horváth és Gubányi 2005), amely 

élőhelykezelésre vonatkozó szempontjait figyelembe vették a Kis-Balatonon vizsgált 

déli, NATURA 2000-be került lápterület természetvédelmi kezelésében. A M. 

oeconomus mehelyi ökológiai igényeinek megfelelő élőhelykezelés kialakítása során a 

nemzeti parkkal együttműködve a déli lápterületet alapvetően két területre osztották. A 

térszintben kelet-nyugati irányban fokozatosan mélyülő terület vonatkozásában a keleti, 

magasabb térszintű, az invazív Solidago gigantea borítással jellemzett területrészen 

rendszeres kaszálásokat terveztek, melynek a sásos területek csökkenésének 

megakadályozása volt a célja. A mélyebb térszintű, sásos dominanciájú nyugati 

területrészen beszüntették a nagyobb kiterjedésű emberi beavatkozásokat, hogy a 

spontán foltdinamikai változások hosszabb távú fennmaradását biztosítsák. Emellett 

csak a felgyomosodó szegélyterületek kaszálásával és a szárazabb időszakokban a víz 

visszatartásával biztosították a M. oeconomus mehelyi és más víztűrő kisemlős fajok 

potenciális kolonizációjához szükséges élőhelyi minőséget. A fajvédelmi tervnek 

megfelelő élőhelykezelés 2006-tól működött. Az északi területen a magángazdálkodó a 

két szárazabb időjárású év nyarán (2007, 2009) végzett kaszálásokat a területen (1. kép).  

 

      

1-2. kép: A kaszálás és vízborítás (~ 30 cm) a Balatoni-berek területén. 
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A 2007-es kaszálásnál (május elején) a javaslatunkat figyelembe vette és 

meghagyott kisebb-nagyobb méretű sásos foltokat (0,2-0,8 hektár), míg 2009-ben ezt 

figyelmen kívül hagyva május végén a teljes területet lekaszálta. Az utóbbi évtizedben 

jellemző szélsőséges időjárás legdrasztikusabb hatása 2010 és 2011-ben érvényesült, 

amikor a rövidtávon lehulló nagy mennyiségű csapadék mindkét lápterületen 30 cm-t 

meghaladó folyamatos vízborítást eredményezett, amit vízkormányzással sem lehetett 

csökkenteni (2. kép). 2010-ben ez a vízborítás június közepére, míg 2011-ben július 

közepére húzódott vissza teljesen. Az ezt követő évben (2012) szárazság dominált, így a 

nyár közepére (július) mindkét lápterület kiszáradt. 

 

4.2.1.1 Balatoni-berek 

 

A Balatoni-berek Sármellék és Keszthely között, az Északi-keresztcsatornáig 

elterülő „ex lege” láp volt 2002-ig, azonban nem volt része a Balaton-felvidéki Nemzeti 

Parknak. A Balatoni-berek nemzeti parkkal szomszédos nagy kiterjedésű déli részét 

2002-ben privatizálták, így ezt a területet a vizsgálati évek alatt magángazdálkodó 

kezelte. A privatizáció előtti időszakban ez a lápterület reprezentálta azokat az élőhely-

foltokat, ahol az érintetlen homogén sásos növényzet és a megfelelő vízborítás mellett a 

legkedvezőbb feltételek alakultak ki az itt megtalálható, e vizes élőhelyre jellemző 

kisemlős fajok számára (pl. M. oeconomus mehelyi, M. agrestis, Neomys fajok) (3. kép). 

Ezt a területet mind a négy irányból csatorna szegélyezi. 

 

    

3-4. kép: Üde magassásos élőhely, amely optimális a víztűrő fajok számára. 
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4.2.1.2 Keleti-berek 

 

A Keleti-berek a 76-os úttól délre található, amely a Balaton-felvidéki Nemzeti 

Park, és 2004 óta a Natura 2000 hálózat része. Ezt az élőhelyet homogén sásos jellemzi, 

azonban nádas foltok is megjelennek, de ezek nem alkotnak összefüggő, folytonos 

állományt. A térszint folyamatosan csökken kelet-nyugati irányban. 2001 és 2003 között 

ennek a területnek az élőhelyi minőségét is nagyban meghatározta a szárazabb időjárási 

periódus és az ehhez társuló emberi zavarások (kaszálások) hatása. A 2004-es 

csapadékos időjárás következtében a terület vegetációja regenerálódott (4. kép). Az 

élőhelyi minőség javulását elősegítette, hogy a nemzeti park munkatársaival egyeztették 

a területkezelések helyszíneit, ami alapján, a Keleti-berek területén csak az aranyvessző 

(Solidago gigantea) dominanciájú vegetációt kaszálták a következő években. A területet 

csak nyugatról szegélyezi csatorna, északról és délről töltés határolja, míg keleti 

irányban fokozatosan összeszűkül. 

 

4.2.2 Kőszegi-forrás Erdőrezervátum 

 

A Kőszegi-forrás Erdőrezervátum a Dél-Dunántúlon a Mecsek hegységben 

található, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságán belül a Mecseki Erdészeti Rt. 

kezelése alá tartozik (5. kép). Az erdőrezervátum 149,2 hektár összterületéből a 

magterület nagysága 33,0 hektár, míg a védőzónáé 116,2 hektár. Az erdőrezervátum 

területén többfelé is előfordulnak bükkösök, de a legtipikusabb állományok az 

északkeleti részén, a Kőszegi-forrás völgyében találhatóak. A mecseki Kőszegi-forrás 

Erdőrezervátum magterületén fekvő Mánfa erdőrészlet a magterület természetvédelmi 

szempontból legértékesebb része, területe 8,1 hektár. A Helleboro odori-Fagetum 

legszebb mintaterülete 159 éves, természetességének foka magas, erdődinamikailag 

aktív, az utolsó fakitermelést 1973-ban végezték benne, illetve egy részét véderdőként 

tartották nyilván. A lombkoronaszint tömeges fája a bükk (Fagus sylvatica), mellette 

elegyfaként jelentős a gyertyán (Carpinus betulus) és a kocsánytalan tölgy (Quercus 

petraea). Cserjeszintje gyér, fejletlen. Gyepszintjére körülbelül 30 faj jellemző, mint 
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például a sárga árvacsalán (Galeobdolon luteum), a szagos müge (Galium odoratum) 

vagy az illatos hunyor (Helleborus odorus). 

 

 

5. kép: A Kőszegi-forrás Erdőrezervátumra jellemző kocsánytalan tölggyel elegyes bükkös. 

 

4.3 Csapdázási metodika 

 

A csapdahálók mérete eltért a két mintavételi (Kis-Balaton és Kőszegi-forrás 

Erdőrezervátum) területen. A Kis-Balaton két lápterületén 2007-2012 között egyaránt 

36-36 mintavételi egységgel csapdáztunk, a mintavételek május végétől szeptemberig 

tartottak. Egy mintavételi egység több csapdából állt (3-4 db). A Kőszegi-forrás 

Erdőrezervátum területén 6×6-os csapdahálóval, így összesen hálónként 36 csapdával 

dolgoztunk. Az eltérés a terepi adottságok miatt volt. Mindkét területen a csapdák 5 m-

es távolságokban voltak lerakva, így a csapdasűrűség megegyezett, azaz egységnyi 

területen ugyanannyi műanyag élvefogó dobozcsapda (75×95×180 mm) működött. Az 

Erdőrezervátum területén 2010-ben és 2011-ben 10, míg 2012-ben 13 kvadrátban 

végeztük a felméréseket (2. ábra), amik áprilistól szeptemberig tartottak. Csalétekként 

szalonnát, ánizs-kivonattal és növényi olajjal összekevert gabona-magvakat, valamint 

sárgarépát használtunk. Naponta két alkalommal ellenőriztük a csapdákat, reggel 700-tól 

és este 1900-tól, így egy 5 napos periódus alatt 9 csapdaellenőrzésünk volt. A 

csapdázások során feljegyeztük az állatok nemét (nőstényeknél graviditást, laktálást is 
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feltüntetve), korát, tömegét, csapdaszámát, és amennyiben szükséges volt a 

határozáshoz, a fontos testméret paramétereket is lemértük. 

 

 

 

2. ábra: A Kőszegi-forrás Erdőrezervátum területén kijelölt mintavételi területek elhelyezkedése. 

 

4.4 Vizsgált fajok jellemzése 

 

A disszertációban populációs szinten hat kisemlős faj területfoglalási 

dinamikáját modelleztük és becsültük, ebből három a Kis-Balaton lápterületeiről (Sorex 

araneus, Microtus oeconomus mehelyi, Apodemus agrarius), míg a másik három az 

Erdőrezervátumból (Myodes glareolus, Apodemus flavicollis, Apodemus sylvaticus) 

származott. A Kis-Balatonon kimutatott fajok különböző rendszertani családba 

tartoznak: cickányfélék (Soricidae), hörcsögfélék (Cricetidae), egérfélék (Muridae). Ez 

a három kisemlős tipikus faja a vizes élőhelyeknek (Scott et al. 2008), így a kis-balatoni 

területeknek is (Horváth et al. 2012). Ökológiai igényeiket tekintve eltérőek, így 

megfelelő vizsgálati objektumok arra, hogy a különböző eredetű zavarásokra adott 

területfoglalási válaszukat vizsgáljuk. Az erdei cickány (S. araneus) (Linnaeus, 1758) 

rovarevő, védett faj. A gyors anyagcseréje miatt falánk állat, gyakorlatilag éjjel-nappal 

táplálkozik. Téli álmot nem alszik. Elsősorban nedvesebb erdőkben, réteken fordul elő, 

de a mocsaras, lápos területeken is találkozhatunk vele (Horváth et al. 2012). A 

lápterületek közösségeiben tipikus fajként jelenik meg (Krištofǐk 2001). Az északi 

pocok, M. oeconomus mehelyi (Éhik 1928) Magyarországon az Arvicolinae fajokat 

tekintve az egyik legritkább és legveszélyeztetettebb, fokozottan védett faj. Ezt a 

taxonómiai helyzete is megerősíti, mivel a hazai populációk a holarktikus törzsfaj alfaját 

képviselik. Az országban nagyobb kiterjedésű refugiális mocsaras területeken, a 
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Szigetköz, a Fertő-Hanság és a Kis-Balaton (Gubányi et al. 2004), valamint a Balatoni 

Nagyberek területén (Lanszki és Rozner 2007) fordul elő. Mint élőhely-specialista faj 

(Tast 1966) a tipikus élőhelyein domináns fajként van jelen a közösségben (Czajkowska 

et al. 2010, Zub et al. 2012), azonban a zavarásra érzékeny (Horváth et al. 2012). A 

pirók erdeiegér (A. agrarius) (Pallas, 1771) élőhely-generalista faj, így szinte minden 

típusú élőhelyen előfordul, ahol a közösség domináns tagja is lehet (Gliwicz 1981, 

Krištofǐk 2001, Scott et al. 2008). Táplálékát főleg magvak teszik ki, de nem válogatós, 

néha rovarokat is elfogyaszt. Nem védett.  

Az Erdőrezervátum területén domináns fajként jelent meg a generalistának 

tekinthető sárganyakú erdeiegér (A. flavicollis) (Melchio, 1834), a közönséges erdeiegér 

(A. sylvaticus) (Linnaeus, 1758), valamint a vöröshátú erdeipocok (M. glareolus) 

(Schreber, 1780). E három faj jól dokumentált a szakirodalomban (Golley et al. 1975, 

Petrusewicz 1983, Flowerdew et al. 1985). Optimális élőhelyük Közép-Európában a 

termékeny talajú, tisztán lombhullató és a kevert lombú erdők (Pucek 1983, Flowerdew 

et al. 1985). A két Apodemus faj magpredátorok és az erdei fák magvai szolgálnak 

számukra elsődleges táplálékforrásul (Zemanek 1972, Jensen 1982). A M. glareolus 

leveleket és magokat is fogyaszt (Holiŝova 1971, Gebczyńska 1976), így az általa 

fogyasztott tápláléklista majdnem fedi a két másik kisemlősét (Hansson 1985). 

 

4.5 A területfoglalás és az abundancia modellezése 

 

MacKenzie et al. (2006) szerint a fogási valószínűség becslése kulcsfontosságú, 

minden lehetséges esetben becsülni kellene ahhoz, hogy robusztus következtetéseket 

tudjunk levonni számos populációs paraméterről, így pl. az abundanciáról, a túlélésről, a 

területfoglalásról. Ezt felismerve olyan jelenlét-hiány adatokra építő modellezési 

keretrendszert fejlesztettek ki (occupancy models), ami maximum-likelihood (MLE) 

becslésen alapul, de Bayes-féle statisztikai megközelítésben is alkalmazható és 

figyelembe veszi azt a tényt, hogy a detektálási valószínűség < 1, azaz a detektálás nem 

tökéletes (MacKenzie et al. 2002). Egy felmérés során a célfaj kimutatásának hiánya két 

okból következhet be: az egyik esetben a faj ténylegesen hiányzik a területen, míg a 

másikban jelen van, de nem tudtuk detektálni. Ha nem vesszük figyelembe a nem 

tökéletes detektálást, akkor a becslési eljárás során elfogult, torzított becsléseket 

kapunk, amik téves következtetésekhez vezetnek az adott fajjal kapcsolatban. 
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A területfoglalás modellezése során az a célunk, hogy megbecsüljük azt a 

valószínűséget, amivel a célfaj jelen van az adott területen (legalább egy egyeddel). 

Ehhez az adott mintavételi pont fogástörténetére van szükségünk. Ha megfogtuk a fajt, 

akkor a fogástörténeti mátrixba 1-es, egyébként 0 kerül. N mintavételi ponton több 

időpontban (T ≥ 2) végzünk felméréseket, így egy N×T mátrixot kapunk:  

0000

0010

1111

1110

TN  

A területfoglalás valószínűsége időben változhat, azonban a vizsgálat során 

lehetnek olyan időszakok (kisemlősök esetében egy 5 napos csapdázás), amikor az 

összes mintavételi pont esetében feltételezhetjük, hogy állandó. Ekkor a vizsgálat K 

elsődleges periódusból állhat, ahol a periódusok között megengedett a területfoglalási 

valószínség változása, míg a perióduson belül nem. Ha K = 1, akkor „single-season 

occupancy”, ha K ≥ 1, akkor „multiple-season occupancy” modell típust kell 

alkalmaznunk. 

A disszertációban a „multiple-season” modelltípust használtuk, ami a „single-

season” modell továbbfejlesztett változata és a Pollock-féle Robuszt design-ra épít 

(Pollock 1982). E több szezonos modelltípus megértéséhez először a „single-season” 

modelltípust ismertetem röviden. Legyen ψ a területfoglalás valószínűsége, p a 

detektálási valószínűség, i a mintavételi alkalom. Ha a faj jelen van az i időpontban, 

akkor p[i], ha jelen van, de nem tudtuk kimutatni, akkor 1-p[i] a detektálási 

valószínűsége. Legyen 11001 egy példa a fogási történetre. Ebben az esetben a fajt 

detektáltuk az első, a második és az ötödik mintavételnél, azonban nem mutattuk ki a 

harmadik és a negyedik felmérés során. Annak a valószínűsége, hogy megfigyeljük ezt 

a detektálási történetet: 

 

         5)41)(31(21)11001Pr( ppppphi   . 

 

A területfoglalási modellek esetében a mintavételi pontok fogástörténete áll a vizsgálat 

középpontjában, így előfordulhat olyan detektálási történet is, ami csak 0-át tartalmaz, 

azaz 00000, azonban ez a CMR módszernél nem lehetséges. Ez a detektálási történet két 

okból adódhat. Ha a faj jelen volt, de nem tudtuk kimutatni, akkor: 
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ha nem és ténylegesen hiányzott a területről, akkor: 
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így a 00000 detektálási történet valószínűsége a két fenti egyenlet összege lesz: 
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A „multiple-season” modellnél, a Robust design-nak megfelelően két további 

paramétert vezettek be, a ε[t] és a γ[t] (MacKenzie et al. 2003). Ez a két paraméter a 

lokális kihalás (ε[t]) és kolonizáció (γ[t]) a t és t+1 időpontok, azaz az elsődleges 

periódusok között. Ha egy mintavételi pont detektálási története 101 000 (2 elsődleges 

és 3 másodlagos periódus), akkor: 

 

})1)(1)(1)(1{()1( 13,22,21,213,12,11,1   pppppp , 

 

ahol az első periódus után nem biztos, hogy lokálisan kihalt a faj, csak nem detektáltuk 

(1- ε1), míg az ε1 a faj lokális kihalását jelöli az első és a második periódus között. A 

„multiple-season” modell csak az első elsődleges periódusra becsli meg a területfoglalás 

valószínűségét. A kolonizációs, kihalási, valamint a detektálási valószínűségek 

felhasználásával származtatott adatként a többi elsődleges periódusra is megadja 

területfoglalási valószínűségeket. 

Mindkét modelltípus esetén kovariánsokat (háttérváltozókat) is beépíthetünk a 

modellekbe. A kovariánsok lehetnek élőhely/felmérés specifikusak (site-specific), 

illetve időben változók (time-varying) is. Fontos megjegyezni, hogy a területfoglalás 

becsléséhez csak olyan háttérváltozókat használhatunk, amelyek az adott időszakban 

nem változnak (pl. terület mérete, típusa stb.), mivel a területfoglalás állandó egy adott 

időn belül. A detektálási valószínűségnél használhatunk olyan kovariánsokat, amelyek a 

felmérési helyek és/vagy a felmérés során is változnak, például a hőmérséklet az adott 

mintavételi ponton (MacKenzie et al. 2002). A részletes matematikai levezetés a 

kovariánsok felhasználását illetően MacKenzie et al. (2002, 2003) munkáiban található 

meg. 
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Az MLE (Maximum-Likelihood Estimation) módszer széles körben ismert és 

alkalmazott becslési eljárás (MacKenzie et al. 2006). A módszer lényege, hogy a 

megfigyelt adatok birtokában az ismeretlen paraméterek(nek) (pl. területfoglalás, 

detektálási valószínűség) olyan becslését adja meg, amely mellett a megfigyelt adatok 

valószínűsége a legnagyobb (Cooch & White 2013). 

Populációméret becslés során a Royle (2004) által kifejlesztett N-mixture 

modellt használtuk fel. Az N-mixture modellnél a mintavételi elrendezés hasonló a 

területfoglalási modelleknél bemutatotthoz. A különbség, hogy e modell esetében a 

mátrixba a célfaj detektált egyedszámait rögzítjük a felmérések alkalmával: legyen nit az 

egyedszám i mintavételi ponton t időpontban. A fogásmátrixban a sorok a mintavételi 

helyek, míg az oszlopok a mintavételi alkalmak: 

341

200

520


itnxfogásmátri  

Ez a módszer feltételezi, hogy az egyedek térbeli eloszlása Poisson eloszlást követ 

(Royle 2004) és a binomiális eloszlásokra épít a modellezés során. Annak a 

valószínűsége, hogy hány egyedet detektálunk a mintavételi területen a binomiális 

eloszlással jellemezhető. A két eloszlást együtt felhasználva (innen a „mixture” 

elnevezés) tudjuk megbecsülni az abundanciát. 

A Poisson eloszlásnak egy paramétere van, az átlag (λ). A modellben λ az összes 

mintavételi pont átlagának felel meg. Például, ha λ = 5, akkor az átlag egyedszám az 

összes mintavételi pontra nézve 5. Ha adott ez az információ, akkor könnyen 

megadhatjuk, hogy mekkora a valószínűsége annak, hogy egy adott mintavételi ponton 

az egyedszám 3 lesz (λ  = 5 és nit = 3; Pr = 0,14). A binomiális eloszlást széles körben 

használják olyan esetekben, amikor ismerjük a próbálkozások (felmérések) számát, 

illetve azt, hogy ebből az adott esemény hányszor következett be (pl. detektált-nem 

detektált). Az eloszlás felhasználásának módját egy példával szemléltetjük: ha a 

felmérés során nit = 3 (3 egyedet detektáltunk), N = 10 (tudjuk, hogy 10 egyed van 

ténylegesen jelen a területen) és a detektálás valószínűsége = 0,5, akkor a valószínűség 

f(3|10;0,5), azaz Pr = 0,117. 

A két eloszlás együttes felhasználásával a Royle által kifejlesztett modell képlete 

az alábbi lesz (Royle (2004) nyomán a teta a lambdának felel meg):  
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amivel a populáció méretét, illetve a detektálási valószínűséget is meg tudjuk becsülni. 

Megadtam egy, a szakirodalomban is jól ismert indexet, a minimum ismert 

egyedszámot (MNA) (Krebs 1966, Nichols & Pollock 1983). Ezzel a célom az volt, 

hogy a két különböző módszer eredményeit összevessem egymással és megállapítsam a 

közöttük lévő kapcsolatot. Ehhez a „concordance” korrelációs koefficienst használtam 

fel (Lin 1989). A „concordance” korrelációs koefficiens alkalmas arra, hogy két olyan 

különböző módszert hasonlítsunk össze, amelyek ugyanazt mérik (Lin 1989). 

Mindegyik becsült, illetve számított egyedszám értéket logaritmizáltuk, hogy az 

adatsorok normál eloszláshoz közelítsenek (Pacheco et al. 2013). 

A területfoglalás modellezése, illetve az abundancia becslés során mind a Kis-

Balaton (S. araneus, M. oeconomus mehelyi, A. agrarius), mind az erdőrezervátum (M. 

glareolus, A. flavicollis, A. sylvaticus) esetében 3-3 faj jelenlét-hiány adatait használtuk 

fel. A Kis-Balatonon a mintavételezések évente 3-5 alkalommal (havonta) 5 napos 

periódusokban történtek. Az adatmátrix sorait az egyes mintavételi pontok, míg az 

oszlopokat az egyes másodlagos periódusok (napok) alkották. A modellezés során a 

mintavételi napokat, mint időben változó kovariánsokat használtuk fel a detektálási 

valószínűségek becsléséhez. A területfoglalás modellezéséhez háttérváltozókat is 

felhasználtunk, amelyekkel az élőhelyeket ért különböző eredetű zavarások (természetes 

és antropogén) hatását vizsgáltuk a három kis-balatoni faj területfoglalási dinamikájára 

(1. táblázat). A változók fő hatása mellett azok interakcióját is figyelembe vettük. Ha 

egy adott évben volt kaszálás vagy vízborítás, akkor arra az évre a design mátrixba 1-ek 

kerültek. 

 

1. táblázat: A felhasznált háttérváltozók és azok kódolása a modellekben. 

Változó Definíció 

Év (ev) az adott év 

Évszak (evszak) az adott évszak 

Kaszalás (kaszalas) 
0 = nem volt kaszálás 

1 = volt kaszálás 

Vízborítás (viz) 
0 = nem volt vízborítás 

1 = volt vízborítás 
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A modellezés során a program megadja a modellsúlyokat is, azaz a ω-ét. Értéke 0 és 1 

közötti lehet, ha 1, akkor a modell 100%-ban illeszkedik az adatokra. Ha egy modell ω 

értéke ≥ 0,90, akkor az adott modell alapján levonhatjuk a következtetéseket (Buckland 

et al. 1997, Burnham & Anderson 2002). Ez a legtöbb esetben nem így van, ilyenkor 

célszerűbb több modellt felhasználva átlagolni a paraméterek becsléseit (Burnham & 

Anderson 2002). Brunham & Anderson (2002) javaslata alapján a modellsúlyok 

felhasználásával az egyes háttérváltozók relatív fontosságát is meghatároztuk.  

A területfoglalás modellezéséhez a MARK programot (White & Burnham 1999) 

használtuk, amelyet az R programon (R Core Team 2013) keresztül az RMark csomag 

(Laake 2013) segítségével hívtunk meg. A modellszelekció során Akaike-féle 

információ-teoretikus módszert (Akaike 1973) használtunk fel. A MARK program 

valójában a korrigált (AICc) értéket adja meg a modellezés során. Ha elég nagy a minta, 

akkor az AIC és az AICc értéke közelítenek egymáshoz (Anderson et al. 1994, Burnham 

et al. 1995a, b). Az abundancia becsléséhez a Presence szoftvert használtuk (Hines 

2006), amelyből a Royle-féle Repeated Count (Royle 2004) módszerrel dolgoztunk, 

azonban e modellezés során nem alkalmaztunk háttérváltozókat. Ennél a modellnél az 

adatmátrix sorait az egyes kvadrátok, míg az oszlopait az egyes mintavételi napok 

alkották. 

 

4.6 A kisemlősök együttes előfordulásának modellezése 

 

A kisemlős együttesek közösségi szintű értékeléséhez az általános jellemzés 

mellett klaszteranalízist, az SDR módszert (Podani & Schmera 2011), illetve az 

egymásba ágyazottság vizsgálatára a Nestedness Temperature Calculator (NTC) (Atmar 

& Patterson 1993, 1995), illetve a BINMATNEST programokat (Rodriguez-Girones & 

Santamaria 2006) használtuk. Mindegyik módszerhez csak a jelenlét-hiány adatok 

szükségesek. Az együttesek általános jellemzésekor évekre lebontva megadtuk, hogy 

melyik fajt, melyik területen detektáltuk. Továbbá, hogy az adott lápterületen az adott 

évben hány kisemlőst mutattunk ki, illetve évekre összesítve is megadtuk a fajszámot. 

A klaszteranalízis során a d értéket (azaz a közös abszenciákat) figyelmen kívül 

hagyó euklidészi tulajdonságú Jaccard indexet használtunk UPGMA (csoport átlag) 

klaszterező algoritmussal (Podani 1997):  
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ahol az a, b, c megfelel a SDR módszerben ismertetett a, b, c értéknek. A vizsgált évek 

alatt kimutatott fajok jelenléte alapján választottuk ezt az indexet, mivel ha sok ritka faj 

van egy adott mintában, amelyek együttes előfordulása ténylegesen véletlenszerű, akkor 

nem indokolt a d értéket figyelembe venni, ugyanis ez nagymértékben megnövelné a 

hasonlóságot (Podani 1997). 

Az SDR módszerrel (Podani & Schmera 2011) három közösség szerkezeti 

paramétert lehet egyszerre értékelni: közös fajok vagy hasonlóság (S), fajszám 

különbség (D), illetve fajkicserélődés (R). Az SDR-el további három egymást kiegészítő 

paramétert is ki lehet számolni: az egymásba ágyazottságot (nestedness), a béta-

diverzitást és a fajszám egyezést (richness agreement). Ez a módszer a mintavételi 

alkalmakat hasonlítja össze párosával, így nemcsak térbeli, hanem időbeli skálán is 

lehetséges az együttesek közösség szerkezeti értékelése. A 3. ábra bemutatja a 

terminológiát, illetve a számítások menetét (3. ábra). Az ábrán az a a mindkét mintában 

előforduló fajok száma, a b csak az egyikben, míg a c csak a másikban megjelenő fajok 

száma. Így n = a + b + c, ami a két mintában előforduló fajok száma. Az SDR módszer 

statisztikai értékeléséhez randomizációs tesztet alkalmaztunk, amihez az EcoSim 

szoftvert használtuk fel (Gotelli & Entsminger 2001). Gotelli (2000) áttekintő cikke 

alapján a SIM2-es null modellel randomizáltuk a megfigyelt mátrixokat.  

 

 

3. ábra: A terminológia és a számítások (Podani és Schmera 2011 nyomán). 

 



 

 

29 

Ez a null modell kevésbé érzékeny az első fajú hibára, valamint ideális arra, hogy 

ugyanarról a területről standardizált körülmények között gyűjtött mintákat elemezzünk 

(„sample lists”). A SIM2 fenntartja a sorösszeget, azonban az oszlopokban a jelenlétek 

egyforma valószínűségekkel jelennek meg. A teszt során random módon előállítottunk 

1000 mátrixot, majd minden egyes mátrixra kiszámoltuk az SDR értékeket. Ezután 

kétoldali szignifikancia tesztet végeztünk, így ha a megfigyelt mátrix valamelyik értéke 

(S-D-R) a 26.-nál kisebb, illetve a 975.-nél nagyobb volt, mint a random módon 

előállított mátrixok értékei, akkor a null hipotézist elvetettük (Gotelli 2000). 

Egymásba ágyazottnak nevezzük azt a mintázatot, amikor térben vagy időben 

elkülönülő együttesek fajkészlete egymásba illeszthető, azaz a nagyobb fajkészletű 

mintába beleillik a kisebb fajkészletű együttes (4. ábra). Az egymásba ágyazottság 

mértékét a „temperature” (T) módszerrel határoztuk meg, ahol is az alacsony 

hőmérsékleti értékek a rendezettségnek (egymásba ágyazottnak) felelnek meg (mint a 

termodinamikában). Az egymásba ágyazottság vizsgálatához az NTC (Atmar & 

Patterson 1995) és a BINMATNEST (Rodriguez-Girones & Santamaria 2006) 

programokat használtuk. Azért használtuk mindkét programot, mert számos tanulmány 

bizonyította, hogy Atmar & Patterson programja (1993, 1995), az NTC gyakran elveti a 

null hipotézist, még ha az igaz is (1-es típusú hiba) (Jonsson 2001, Fischer & 

Lindenmayer 2002). 

 

 

4. ábra: Az egymásba ágyazottsági mintázat sematikus megjelenítése (Báldi (2003) nyomán). 

 

A BINMATNEST már egy fejlettebb algoritmust tartalmaz és három null 

modellel szemben lehet tesztelni a számított hőmérsékleti (T) értékeket. A H1-es null 

modellt Atmar & Patterson (1995) javasolta, amit az NTC-ben alkalmaztak is. Ennél a 

null modellnél a mátrixban minden egyes cellának ugyanakkora a valószínűsége, hogy 

elfoglalt legyen. Fischer & Lindenmayer (2002) ajánlotta a H2-es modellt, ahol a cellák 

kitöltését az oszlopokban megjelenő jelenlétek száma határozza meg. A H3-as null 
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modellt Bascompte et al. (2003) javasolta, így a cellákat mind a sorösszeg, mind az 

oszlopok összegének megfelelő arányok alapján tölti fel. A megfigyelt mátrix 

hőmérsékletét 1000, random módon előállított mátrix átlaghőmérsékletéhez 

viszonyítottuk, így a random mátrixok átlaghőmérséklete és szórása alapján vontunk le 

statisztikai következtetéseket a megfigyelt mátrix hőmérsékletéhez viszonyítva. Az 

NTC a fajokra is külön kiszámolja a T értékeket, így azonosítani tudjuk azokat a 

fajokat, amelyeknek magasabb a hőmérsékleti értéke, mint a megfigyelt mátrixé. Ezek 

lesznek az idioszinkratikus fajok, amelyek csökkentik a mátrix rendezettségét. 

A Kis-Balaton lápterületeiről kimutatott kisemlős együttesek területfoglalási és 

detektálási valószínűségeinek vizsgálatát egy hierarchikus modell alapján Bayes-féle 

statisztikai megközelítésben is elvégeztük. A Bayes statisztikában is alapvetően 

megkülönböztetünk megfigyelhető (x) és nem megfigyelhető (θ) mennyiségeket, 

melyek közül x az adat, a θ pedig a statisztikai paraméterek, hiányzó adatok, predikciók. 

A Bayes-féle szabály szerint: 
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ahol a p(θ|x) a posterior eloszlás, a liklehood p(x|θ) és a prior eloszlásnak p(θ) a 

szorzata, normalizálva p(x)-el. A nevező nem tartalmaz információt a θ-ról, így: 

 

Posterior eloszlás   Liklehood × Prior eloszlás. 

 

A Bayes paradigmának megfelelően a paraméterek (θ) véletlenszerűek, így olyan 

következtetéseket tudunk levonni, amelyek a paraméterekre vonatkoznak, pl. „annak a 

valószínűsége, hogy a populáció növekszik 34%-kal”. Ezzel szemben a klasszikus 

statisztikában ezt nem tehetjük meg, mivel a paraméterek (θ) konstansok és csak az 

adatok származnak egy sztochasztikus folyamatból. Az elemzés során egy olyan 

hierarchikus modellt használtunk fel, ami hasonló a már ismertetett területfoglalási 

modellekhez (MacKenzie et al. 2002), de ez annak egy továbbfejlesztett változata 

(Royle & Dorazio 2006). Ez a modell feltételezi, hogy ismerjük a fajszámot (nem 

feltétlenül szükséges) az adott mintavételi területen. Ebben az esetben a modellezés 

során nem használtunk fel háttérváltozót. A lefuttatott kódot (R-ben, illetve WinBUGS-
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ban) az 1. mellékletben adtam meg. Az adatmátrix a mintavételek során kimutatott fajok 

és azok detektálási eseményeinek számát tartalmazza, így a mátrix: 
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ahol minden sor egy faj (összesen n darab) detektálási történetének felel meg az R darab 

mintavételi időponton. Detektálási esemény (pl. ynR) egy 5 éjszakás csapdázási 

mintavétel, ahol, ha mind az öt nap megfogtuk a fajt, akkor ynR = 5, ha csak egy 

alkalommal, akkor ynR = 1. Az összes faj adatait felhasználva a modell megadja az 

átlagos detektálási és területfoglalási valószínűségeket, valamint ezeket külön-külön 

minden egyes fajra is megbecsli, illetve egy korrelációs értéket is számol, ami a két 

valószínűség kapcsolatáról szolgáltat információt. A becsült valószínűségi értékeket 

egymás függvényében is ábrázoltuk és a kiugró pontokat az alábbi képlet alapján 

határoztuk meg: 
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Ha hi > 2×p×n, ahol p a paraméterek száma, míg n a mintaelemszám, akkor az adott 

értéket kiugró pontnak tekintettük. 

Az elemzést 5 lánccal 55000 iterációban 5000-enkénti égetéssel, az első 500 

elhagyásával végeztük. Mind a területfoglalás, mind a detektálási valószínűségeknél 

egyenletes eloszlást használtunk és a paraméterek nem tartalmaztak prior információt. A 

becsléseket R-ben (R Development Core Team 2013) az R2WinBUGS csomagon 

(Sturtz et al. 2005) keresztül a WinBUGS szoftverrel (Lunn et al. 2000) végeztük. 

Ebben az esetben az adatmátrix sorait az egyes kimutatott fajok, míg az oszlopokat a 

mintavételi hónapok alkották. 

A disszertációban minden statisztikai elemzést R programban végeztünk (R 

Development Core Team 2013). A Jaccard-indexet, illetve a Podani & Schmera (2011) 

által kifejlesztett SDR módszert (a számításokhoz és a grafikus ábrázoláshoz saját R 

scriptet használtunk) R programkörnyezetben használtuk fel. 
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5. Eredmények 

 

 

5.1. Populációs szint 

 

 

5.1.1 A vizsgált fajok területfoglalásának modellezése 

 

 

Mindhárom vizsgált faj esetében a modellek rangsorolását az AICc értékek 

alapján végeztük. Az északi területre (SP_N) 25, míg a déli területre (SP_S) összesen 15 

modellt építettünk. A 2. és 3. táblázatban csak az első három modellre vonatkozó 

adatokat adtuk meg, a többi modell adatait a mellékletben tüntettük fel (2-3. melléklet). 

A zavarással terhelt északi területen mindhárom faj esetében a legkisebb AICc értékkel 

rendelkező modellben szerepelt a kaszálás, mint háttérváltozó, amely így, mint 

antropogén eredetű zavarás a kisemlősök területfoglalási dinamikájának alakulásában 

játszott fontos szerepet (2. táblázat). Ahol a ∆AICc ≤ 2, ott modellátlagolást végeztünk, 

így a S. araneus esetében a két modell együttesen 76%-ban, míg a M. oeconomus 

mehelyi vonatkozásában a három modell 82%-ban illeszkedett az adatokra. A harmadik 

fajnál (A. agrarius) a legjobban közelítő modell alapján az illeszkedés 70% volt. A 

modellsúlyok alapján a rovarevőnél az évnek (ω = 0,788) volt a legnagyobb súlya, 

amelyet a kaszálás (ω = 0,415), illetve az évszak (ω = 0,373), mint háttérváltozó 

követett. Ez az eredmény azt mutatja, hogy az éveknek nagyobb szerepük volt a 

területfoglalási dinamika alakulásában, mint a kaszálásnak, illetve az évszakoknak. A 

fokozottan védett M. oeconomus mehelyi esetében a kaszálás (ω = 0,649) rendelkezett a 

legnagyobb, míg a vízborítottság (ω = 0,44), illetve az év és az évszakok (ω = 0,38) 

kisebb súllyal jelentek meg a modellben. Az A. agrarius vonatkozásában a kaszálás, a 

vízborítás és az évszakok (ω = 0,70) egyforma súllyal jelentek meg a modellezésben, 

így mindhárom tényezőnek fontos szerepe volt a területfoglalási dinamika alakulásában 

a vizsgált időszakban. Amennyiben a sorrendben következő két modellt is figyelembe 

vesszük, akkor a kaszálás és az évszak, mint változók hatása volt meghatározó a 

dinamika alakulásában (2. táblázat). 
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2. táblázat: Az AICc értékek alapján rangsorolt modellek, a modell súlyok (ω), a becsült paraméterek 

száma (NPar), valamint a deviancia értékek a Balatoni-berek területén (SP_N). 

Modell AICc ∆AICc ω NPar Deviancia 

 Sorex araneus 

ψ, ε(ev+kaszalas), γ(ev+kaszalas), p(t) 760,72 0 0,415 42 671,90 

ψ, ε(ev+evszak), γ(ev+evszak), p(t) 760,93 0,210 0,373 40 676,56 

ψ, ε(ev:evszak), γ(ev:evszak), p(t) 764,19 3,469 0,073 42 675,37 

 Microtus oeconomus mehelyi 

ψ, ε(kaszalas+viz), γ(kaszalas+viz), p(t) 863,87 0 0,440 38 783,93 

ψ, ε(ev: kaszalas:evszak), γ(ev: kaszalas:evszak), 

p(t) 
865,36 1,485 0,209 39 783,21 

ψ, ε(ev:evszak), γ(ev:evszak), p(t) 865,76 1,887 0,171 39 783,61 

 Apodemus agrarius 

ψ, ε(kaszalas+viz+evszak), γ(kaszalas+viz+evszak), 

p(t) 
1380,68 0 0,707 55 1262,31 

ψ, ε(kaszalas:evszak), γ(kaszalas:evszak), p(t) 1384,76 4,084 0,091 54 1268,70 

ψ, ε(kaszalas+evszak), γ(kaszalas+evszak), p(t) 1385,36 4,683 0,068 53 1271,60 

 

A nemzeti park kezelése alatt álló területen mindhárom fajnál az év jelent meg a legtöbb 

modellben, mint meghatározó háttérváltozó (3. táblázat). Modellátlagolást egyedül az A. 

agrarius modellkészletében alkalmaztunk, az első két modellre. Így a modellek 

illeszkedése az egérnél 97,5% (a két modell együttvéve), a cickánynál 60%-os, míg a 

pocoknál 97% -os volt. A S. araneus és az A. agrarius esetében az év, illetve az évszak 

változók jelentek meg a modell rangsor elején. A vízborítás a M. oeconomus mehelyi 

területfoglalásának modellezésénél a legkisebb AICc értékű modellben jelent meg. 

A két terület összehasonlításában a rangsor és a modellátlagolás alapján az 

antropogén beavatkozásnak volt fontos szerepe a fajok területfoglalási dinamikájának 

alakulásában. A vízborítás jelenléte mindkét területen befolyásolta a M. oeconomus 

mehelyi területfoglalási dinamikáját, azonban az Apodemus fajnál a víz jelenléte csak az 

északi területen volt meghatározó, a délin nem. A S. araneus esetében a vízborítás nem 

jelent meg a modellrangsorban jelentős súllyal. Ezek az eredmények azt mutatták, hogy 

az antropogén eredetű zavarások (kaszálások) mindhárom faj területfoglalási 

dinamikájára hatással voltak, míg a tartós vízborítás hatása az élőhely-specialista fajnál 

(M. oeconomus mehelyi) mindkét területen, míg az egér esetében csak a kaszálással 

terhelt északi területen jelent meg. 
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3. táblázat: Az AICc értékek alapján rangsorolt modellek, a modell súlyok (ω), a becsült paraméterek 

száma (NPar), valamint a deviancia értékek a Keleti-berek területén (SP_S). 

Modell AICc ∆AICc ω NPar Deviancia 

 Sorex araneus 

ψ, ε(ev+evszak), γ(ev+evszak), p(t) 1236,08 0 0,599 58 1110,75 

ψ, ε(ev:evszak), γ(ev:evszak), p(t) 1238,53 2,44 0,176 59 1110,85 

ψ, ε(t), γ(t), p(t) 1239,40 3,313 0,114 57 1116,39 

 Microtus oeconomus mehelyi 

ψ, ε(ev+viz), γ(ev+viz), p(t) 428,14 0 0,97 29 367,86 

ψ, ε(ev+evszak), γ(ev+evszak), p(t) 456,68 28,530 0,00 31 392,06 

ψ, ε(ev:evszak), γ(ev:evszak), p(t) 456,81 28,665 0,00 32 390,03 

 Apodemus agrarius 

ψ, ε(ev:evszak), γ(ev:evszak), p(t) 1744,79 0 0,533 68 1595,81 

ψ, ε(ev+evszak), γ(ev+evszak), p(t) 1745,16 0,373 0,442 69 1593,78 

ψ, ε(ev+viz), γ(ev+viz), p(t) 1751,71 6,923 0,016 70 1597,92 

 

Az antropogén zavarással terhelt Balatoni-berekben (SP_N) a három vizsgált faj 

területfoglalási dinamikája eltérően alakult (5. ábra). A legmagasabb becsült értékekkel 

az A. agrarius volt jellemezhető a vizsgált hat év alatt. A vizsgálatok kezdetén (2007) az 

erre a fajra becsült területfoglalási valószínűségek magasabb voltak, mint a S. araneus, 

valamint a M. oeconomus mehelyi esetében. Az utóbbi két kisemlősre becsült értékek 

konfidencia sávjai átfedtek, így e két faj területfoglalása nem különbözött. A zavarástól 

mentes évben (2008) a mintavételi időpontok előrehaladtával mindhárom kisemlősnél 

növekedett a területfoglalás valószínűsége és ebben az évben érték el a maximumot is. 

A 2009-es évben a S. araneus területfoglalási valószínűségei alacsonyabbak voltak, 

mint a másik két fajra becsült értékek, a konfidencia sávok nem mutattak átfedést. Az A. 

agrarius és a M. oeconomus mehelyi esetében a konfidencia sávok átfedésben voltak, 

így a területfoglalásuk nem különbözött. A 2010-es vízborításos évben a S. araneus és a 

M. oeconomus mehelyi lokálisan eltűntek erről a területről (SP_N), míg az A. agrarius 

30%-os területfoglalási valószínűséggel volt jellemezhető. Az ezt követő évben (2011), 

csak a cickányfaj telepedett vissza, a fokozottan védett pocokfaj jelenlétét már a 

későbbiekben sem tudtuk detektálni. A vizsgálati időszak utolsó két évében (2011, 

2012) a becsült területfoglalási valószínűségek hasonlóan alakultak az egér és a cickány 

esetében (5. ábra). 
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5. ábra: A vizsgált három faj területfoglalási dinamikája a Balatoni-berek területén.  

A hibasávok a 95%-os konfidencia intervallumot jelölik. 

 

A nemzeti park kezelése alatt álló területen (SP_S) is eltérően alakult a három 

kisemlős területfoglalási dinamikája (6. ábra). 2007-ben a S. araneus és az A. agrarius 

becsült valószínűségei hasonlóak voltak és mindkét esetben magasabb értékeket adott a 

területfoglalási modell, mint a fokozottan védett pocokra becsült értékek (6. ábra). 

2008-ban is hasonló volt a tendencia, azonban mind a három kisemlősnél az első két 

mintavételi hónapra becsült értékek alacsonyak voltak és a konfidencia sávok átfedtek. 

A többi hónapban a M. oeconomus mehelyi területfoglalása nem változott, míg a másik 

két fajé növekedett. 2009-ben az A. agrarius és a S. araneus becsült valószínűségi 

értékei hasonlóak voltak, míg a pocok esetében alacsonyabb területfoglalási 

valószínűségeket adott a modell. A 2010-es év első mintavételi hónapjára magasabb 

területfoglalással volt jellemezhető a M. oeconomus mehelyi, mint a másik két kisemlős. 

A következő két hónapra becsült értékek ~55% körüliek voltak mindhárom faj esetében 

(6. ábra). A 2011-es nagyobb és hosszabb ideig tartó vízborításos évben a M. 

oeconomus mehelyi jelenlétét már nem tudtuk kimutatni, sem az ezt követő évben, 

2012-ben. A másik két fajnál különböztek a területfoglalási valószínűségek, az A. 

agrarius mindkét évben (~80%, illetve ~50%) magasabb értékekkel volt jellemezhető, 

mint a S. araneus (~15%, illetve ~15%). 
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6. ábra: A vizsgált három faj területfoglalási dinamikája a Keleti-berek területén. 

A hibasávok a 95%-os konfidencia intervallumot jelölik. 

 

A vizsgált fajok területfoglalási értékeit a két lápterület összehasonlításában is 

értékeltük. A S. araneus esetében nem voltak olyan egyértelmű különbségek a két 

lápterület összehasonlításában, mint a másik két kisemlős vonatkozásában (7. ábra). 

2007-ben a második mintavételi hónapot kivéve a természetvédelmi oltalom alatt álló 

területen (SP_S) volt magasabb a területfoglalás mértéke, amely ~60% volt. Ezt 

követően 2008-ban a magántulajdonban lévő lápra (SP_N) becsült magasabb értékeket a 

modell. A 2009-es évben az északi területet teljesen lekaszálták, így a kezdeti 40%-ról 

10%-ra csökkent a területfoglalás, míg ezzel szemben a védett NATURA 2000-es 

területen (SP_S) megnövekedett. A vizsgálati időszak negyedik évében (2010) a 

magántulajdonban lévő területről lokálisan eltűnt a faj, majd 2011-ben rekolonizálódott. 

Ebben az évben a víz visszahúzódása után a déli területen mintegy 60%-os 

területfoglalási valószínűséggel volt jellemezhető e rovarevő. A nagyobb és hosszabb 

ideig tartó vízborításos 2011-es év végére mindkét területen alacsony volt a 

területfoglalás valószínűsége. A vizsgálat utolsó évében (2012) az északi területre 

magasabb területfoglalási értékeket becsült a modell, azonban ez nem különbözött a déli 

lápterületre becsülttől, mivel a konfidencia sávok átfedésben voltak egymással.  

A M. oeconomus mehelyi esetében a két terület területfoglalási dinamikája 

ellentétesen alakult (8. ábra). A magántulajdonban lévő lápterületen (SP_N) 2009-ig 

folyamatosan emelkedtek az értékek, majd ezt követően 2010 végére lokálisan kihalt a 

faj erről a területről. 
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7. ábra: Az erdei cickány (S. araneus) területfoglalási dinamikája a vizsgált két lápterületen. 

A hibasávok a 95%-os konfidencia intervallumot jelölik. 

 

A nemzeti parki területen viszonylag alacsony területfoglalással volt 

jellemezhető ez a védett faj, egészen 2009-ig, majd ezt követően megnövekedett a 

valószínűségi érték. A 2010-es vízborításos évet követő években már nem tudtuk 

kimutatni a jelenlétét, így sajnos erről a lápterületről is lokálisan eltűnt ez a fokozottan 

védett faj. 

 

 

8. ábra: Az északi pocok (M. oeconomus mehelyi) területfoglalási dinamikája  

a vizsgált két lápterületen. A hibasávok a 95%-os konfidencia intervallumot jelölik. 
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Az A. agrarius területfoglalási értékei különböztek a két vizsgált lápterületen. A 

teljes vizsgálati időszakot tekintve nyolc esetben átfedtek a konfidencia sávok, ami a 

hasonló mértékű területfoglalást jelezte (9. ábra). 2007-ben a faj területfoglalási 

valószínűsége az északi területen (SP_N) nagyobb mértékű volt, mint a nemzeti park 

kezelése alatt álló déli lápterületen (SP_S). A következő évben (2008) az első két 

mintavételi hónapot követően mindkét területen a faj nagyarányú jelenlétét igazolták a 

modellek által becsült érékek. A vizsgálati időszak harmadik évében (2009) már a déli 

területre becsült magasabb területfoglalási értékeket a modell, azonban fontos 

megjegyezni, hogy mindkét lápterületen 70%-nál magasabb valószínűségi értékkel volt 

jellemezhető ez a faj. A 2010-es vízborításos évben ellentétesen alakult a területfoglalás 

a két területen, az északon (SP_N) lecsökkent, míg ezzel szemben a délin 

megnövekedett. 2011-ben a nemzeti park (SP_S) tulajdonában lévő területre magasabb 

értékeket becsült a modell, mint a magántulajdonban lévő északira (SP_N). A következő 

évben (2012) is hasonló eredményt kaptunk, azonban ekkor a konfidencia sávok az első 

mintavételi hónapot kivéve átfedésben voltak, így a két területen nem különbözött a 

területfoglalás. 

 

 

9. ábra: A pirók erdeiegér (A. agrarius) területfoglalási dinamikája a vizsgált két lápterületen. 

A hibasávok a 95%-os konfidencia intervallumot jelölik. 

 

A Kőszegi-forrás Erdőrezervátum területén kimutatott kisemlősök esetében a 

populációméret becslésére a Royle (2004) által kifejlesztett modellt használtuk fel, 
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amely megadja a területfoglalási és a detektálási valószínűségeket is. A modell által 

becsült értékek értékelésénél először a területfoglalási és a detektálási valószínségeket, 

majd a populációméretre vonatkozó eredményeket ismertetjük. A három erdei kisemlős 

területfoglalási értékeinek összehasonlításában a legmagasabb értékekkel az A. 

flavicollis (90%), majd őt követően a Myodes glareolus (80%), valamint a 

legalacsonyabb területfoglalással az A. sylvaticus (75%) volt jellemezhető (10. ábra). A 

területfoglalási valószínűségek a legtöbb esetben nem különböztek, a konfidencia sávok 

átfedésben vannak. A modellek által becsült értékek alapján elmondható, hogy 

mindhárom faj stabil jelenléttel fordul elő a mintavételi területeken. 

 

 

10 ábra: A vizsgált három erdei rágcsáló területfoglalási értékei  

a Kőszegi-forrás Erdőrezervátum területén. A hibasávok a 95%-os konfidencia intervallumot jelölik. 

 

A becsült detektálási valószínűségek esetében nem tapasztaltunk „trap shyness” és/vagy 

„trap happinnes” csapdafüggő választ (11. ábra). A detektálási valószínűségek nem 

különböztek sem az egyes fajok között, sem az egyes mintavételi napok között. A 

becsült fogási valószínűségi értékek 15-35% között mozogtak. Az A. flavicollis esetében 

~35%, míg ettől ez értéktől kicsit elmaradva ~28% körül ingadozott a pocok fajra 

becsült fogási valószínűség. Az A. sylvaticus esetében volt a legalacsonyabb detektálási 

valószínűség, mintegy ~20%. 
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11. ábra A becsült átlagos detektálási valószínűségek és a 95%-os konfidencia sávok napokra lebontva.  

 

 

 

5.1.2 Populációméret becslés 

 

A populációméret becslés során a teljes vizsgálati időszakot tekintve a 

legmagasabb értékekkel az A. flavicollis, míg legalacsonyabbakkal az A. sylvaticus volt 

jellemezhető (12. ábra). A konfidencia sávok alapján számos esetben volt magasabb az 

A. flavicollis abundanciája, mint a másik két fajé.  

 

 

12 ábra: A becsült abundancia értékek és a 95%-os konfidencia sávok  

a Royle-féle N-mixture modell alapján. 
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A vizsgálatok első évében (2010) mindhárom fajra alacsony egyedszám volt a jellemző, 

amely egyik kisemlős esetében sem haladta meg a 100-as értéket és így nem volt 

különbség az egyedszámok között. 2011-ben az A. flavicollis dominanciája volt a 

jellemző, a becsült egyedszámok 150 és a 270 között mozogtak, azonban a második 

mintavételi hónapban a M. glareolus abundanciája elérte ezt az érték sávot. 2012-ben a 

M. glareolus egyedszámai már több esetben megközelítették az A. flavicollis értékeit, 

sőt az utolsó előtti mintavételi hónapban meg is haladták azt. Az A. sylvaticus 

abundanciája ebben az évben is alacsonyabb volt, mint a másik két fajé. Fontos 

megjegyezni, hogy a legtöbb esetben a fentebb említett két faj (A. flavicollis, M. 

glareolus) egyedszáma a konfidencia sávok átfedése alapján nem különbözött (12. 

ábra). 

 

 

13 ábra: A számított MNA értékek a Kőszegi-forrás Erdőrezervátum területén. 

 

A Royle-féle populációméret becslő és az MNA index összehasonlításához a 

„concordance” korrelációs koefficienst használtuk fel (4. táblázat). Az adott 

hónapokhoz tartozó MNA értékeket a 13. ábrán tüntettük fel (13. ábra). Az A. flavicollis 

és a M. glareolus esetében a két módszer erős pozitív korrelációt mutatott és mindkét 

esetben szűkebb volt a konfidencia sáv. Az A. sylvaticus a koefficiens értéke 

alacsonyabb és a konfidencia sáv szélesebb volt (4. táblázat).  
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4. táblázat: A Royle-féle (2004) és az MNA index „concordance” korrelációs koefficiensek értékei, 

valamint a konfidencia sávok a vizsgált három fajnál. 

Fajok ρc 2,5% 97,5% 

Apodemus flavicollis 0,897 0,765 0,957 

Apodemus sylvaticus 0,589 0,303 0,778 

Myodes glareolus 0,894 0,755 0,956 

 

5.2 Közösségi szint 

 

A hat év alatt a Kis-Balaton két vizsgált területéről összesen 16 kisemlőst 

mutattunk ki, a fajszámot minden egyes vizsgálati évre lebontva megadtuk (5. táblázat). 

Ebből mind a 16 kisemlős előkerült a nemzeti park területéről, míg az északi lápról 

összesen 13 fajt detektáltunk. A fajok több mint a fele védett, és egy fokozottan védett 

fajt (M. oeconomus mehelyi) is kimutattunk mindkét lápterületen. A legtöbb faj a 

cickányfélék (Soricidae) közé tartozott, összesen 6 (Sorex araneus, S. minutus, 

Crocidura leucodon, C. suaveolens, Neomys fodiens, N. anomalus), Magyarországon 

mindegyik védett. Az Arvicolinae és a Murinae alcsaládokból 5-5 faj volt kimutatható a 

két berekben. A pocokformák közül egy fokozottan védett, illetve egy védett fajt is 

detektáltunk (M. oeconomus mehelyi, M. agrestis), a másik három kisemlős a M. 

arvalis, M. glareolus, illetve az Arvicola amphibius volt. Az egérformák közül három az 

Apodemus nembe tartozott (A. agrarius, A. flavicollis, A. sylvaticus), míg a másik két faj 

a törpeegér (Micromys minutus, védett), illetve a güzüegér (Mus specilegus) volt (5. 

táblázat). 

A mintavételi hónapokra vonatkoztatott jelenlét-hiány adatok alapján a S. 

araneus, a M. agrestis, a M. oeconomus mehelyi, az A. agrarius és a M. minutus 

magasabb, mint 50% aránnyal volt jelen mindkét területen (14. ábra).  Ezeket a fajokat a 

magas arányú jelenlétük miatt a lápterület tipikus fajainak tekintettük. A többi kisemlős 

35% alatti aránnyal volt jelen. Három faj, a C. suaveolens, a M. arvalis, valamint a M. 

glareolus, csak a déli területen került elő (14. ábra). 
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5. táblázat: A vizsgálati évek alatt kimutatott fajok jelenlét-hiány adatai évenkénti bontásban. 

Fajok / évek 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Sorex araneus       

Sorex minutus      × 

Crocidura leucodon     ×  

Crocidura suaveolens       

Neomys anomalus       

Neomys fodiens       

Myodes glareolus       

Arvicola amphibius ×      

Microtus agrestis       

Microtus arvalis       

Microtus oeconomus mehelyi       

Apodemus agrarius       

Apodemus flavicollis ×     × 

Apodemus sylvaticus       

Micromys minutus       

Mus spicilegus     ×  

       

Fajszám / évek       

Balatoni-berek (SP_N) 9 6 6 5 9 7 

Keleti-berek (SP_S) 8 7 10 9 9 6 

összesen 10 7 10 9 11 8 

×: Balatoni-berek (SP_N); : Keleti-berek (SP_S); : mindkét területen; az üresen hagyott celláknál 

nem detektáltuk a fajt 
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14 ábra: A kimutatott fajok relatív előfordulása  

a mintavételi hónapok jelenlét-hiány adatai alapján a teljes vizsgálati időszak alapján. 

 

A klaszteranalízis eredményei alátámasztották a relatív előfordulások által 

mutatott mintázatot. Az északi terület (SP_N) kisemlős együttesénél elkülönültek a 

tipikus fajok, azonban hozzájuk kapcsolódott az A. sylvaticus és az A. flavicollis, így e 

hét faj egy klaszterbe került. A M. spicilegus teljesen elkülönült, míg a többi öt fajt egy 

klaszterbe sorolta az analízis (15. ábra). A déli területen (SP_S) kimutatott kisemlős 

együttes gyakori fajai külön klasztert alkottak, azonban ehhez a csoporthoz csatlakozott 

az A. sylvaticus is (16. ábra). Külön csoportba rendeződött a N. anomalus, N. fodiens és 

az A. amphibius. A mintavételi területek klaszteranalízisét a vizsgálati évek 

függvényében is elvégeztük. Az északi területen két klaszter különült el, az egyikbe 4 év 

két csoportba, míg a másikba két év rendeződött (17. ábra). A 2007-es év elkülönülve 

jelent meg a másik háromtól (2008, 2009, 2010). A 2011 és 2012 külön csoportot 

alkotott. A déli területen szintén két klaszter vált el, ahol az első három (2007, 2008, 

2009) és az utolsó három vizsgálati év (2010, 2011, 2012) rendeződött egy-egy 

csoportba (18. ábra).  
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15 ábra: A Balatoni-berekben kimutatott fajok jelenlét-hiány adatai alapján elvégzett Jaccard 

klaszteranalízis dendrogramja. 

 

 

16 ábra: A Keleti-berekben kimutatott fajok jelenlét-hiány adatai alapján elvégzett Jaccard 

klaszteranalízis dendrogramja. 
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17 ábra: A Balatoni-berekben kimutatott fajok dendrogramja az évek alapján. 

 

 

18 ábra: A Keleti-berekben kimutatott fajok dendrogramja az évek alapján. 

 

 

A Kis-Balaton két lápterületén kimutatott kisemlős együttesek vizsgálatában arra 

is kíváncsiak voltunk, hogy a területeket ért zavarások (kaszálások, vízborítás) milyen 

hatással voltak az együttesekre, hogyan változtatták meg a fauna strukturálódását az 

évek elteltével. Az SDR módszer alapján az északi területen az első két év (2007-2008) 

összehasonlításában az egymásba ágyazottság volt a jellemző, amelyet a fajszámbeli 

különbség és a két együttes hasonlósága alakított ki (19. ábra). A 2008-2009 évek között 
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a két együttes fajkészlete nagy hasonlóságot mutatott, amely a zavarás hiányát jelezte. 

Ez a következő időszakban is jellemző volt (2009-2010), azonban a fajszámbeli 

különbség lecsökkent az előző két összehasonlításhoz képest. A 2010-2011-es évek 

összevetésében a fajkicserélődés dominált, így a kisemlős faunát a béta-diverzitás 

jellemezte. Az utolsó két év (2011-2012) összehasonlításában nőtt a fajszámbeli 

különbség, azonban még így is a béta-diverzitás volt jellemző az együttesekre, a 

hasonlóság mértéke nem változott a 2010-2011-ben tapasztaltakkal szemben (19. ábra).  

A déli területen az első két évben a hasonlóság mellett a fajgazdagság különbség 

volt jellemző, amely így együttesen a kisemlős együttes egymásba ágyazottságára utalt 

(20. ábra). Hasonló eredményt kaptunk a 2008-2009-es évek összehasonlításában is, 

amely eredmények mind az antropogén, mind a természetes eredetű zavarások hiányára 

utaltak. 

 

 

 

19 ábra: A Balatoni-berekre számított SDR értékek az évek alapján. 

A randomizációs teszt során kapott statisztikai eredmények: *: p < 0,05; **: p < 0,01, ahol nincs jelölés, 

ott nem volt statisztikailag igazolható különbség a megfigyelt és a random mátrixok értékei között. 

 

A 2010-es vízborítás következtében lecsökkent a hasonlóság a két év között, 

megjelentek a víztűrő fajok, megnőtt a fajkicserélődés, ami a kisemlős fauna 

természetes eredetű zavarásra adott válaszát jelezte. A következő évre a hasonlóság 

tovább csökkent, míg a fajszámbeli különbség megemelkedett. Ezzel szemben a 2011-

2012 évek között a kisemlős együttesek nagymértékű hasonlóságot mutattak, ami a 

lecsökkent fajgazdagság különbség és a fajkicserélődés eredménye volt (20. ábra). 
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Az északi területen három, míg a déli lápterületen öt esetben mutatta az SDR 

módszer a kisemlős együttesek egymásba ágyazottságát. Ezért a továbbiakban az 

egymásba ágyazottság meglétét vagy hiányát a teljes vizsgálati időszakra vonatkozóan 

külön is vizsgáltuk. Az egymásba ágyazottság vizsgálatában az is fontos információ, 

hogy mely kisemlősök idioszinkratikusak, azaz mely fajoknak magasabb a számított 

hőmérsékleti értéke, mint a megfigyelt mátrixé. 

 

 

 

 

20 ábra: A Keleti-berekre számított SDR értékek az évek alapján. 

A randomizációs teszt során kapott statisztikai eredmények: *: p < 0,05; **: p < 0,01, ahol nincs jelölés, 

ott nem volt statisztikailag igazolható különbség a megfigyelt és a random mátrixok értékei között. 

 

A teljes vizsgálati időszak havi mintavételi adatait felhasználva mind az NTC, 

mind a BINMATNEST a lápterületek kisemlős együtteseinek egymásba ágyazottságát 

mutatta (6. táblázat). Azonban az északi területen a BINMATNEST H2 és H3 null 

modellje nem mutatott szignifikánsan igazolható egymásba ágyazottságot. Azt NTC 

értékei magasabbak voltak, mint a BINMATNEST által megadottaké. Az NTC program 

az északi területen kimutatott kisemlős együttesből négy fajt adott meg 

idioszinkratikusnak. Ezek közül három faj védett, a fokozottan védett M. oeconomus 

mehelyi (T = 75,09), a védett M. agrestis (T = 25,94), a védett N. fodiens (T = 45,74) 

valamint az A. amphibius (T = 71,50). 
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6. táblázat: Az NTC és a BINMATNEST eredményei a két vizsgált lápterületen. 

Terület NTCmegf H1 BINMmegf H1 H2 H3 

Balatoni-berek 

(SP_N) 
25,37 53,41± 6,75*** 19,07 

45,08  

± 5,56*** 

23,70  

± 3,85 
32,77 ± 5,24 

Keleti-berek 

(SP_S) 
19,64 55,02 ± 6,10*** 16,30 

48,46 ± 

5,39*** 

24,19  

± 3,43* 

35,10  

± 5,02*** 

*: p < 0.05, ***: p < 0.001, 

 

A N. fodiens a nem várt jelenléte miatt, míg a másik három faj a nem várt jelenlét és 

hiány együttese miatt vált idioszinkratikussá. A déli területen összesen 7 kisemlős volt 

idioszinkratikus, azaz majdnem a fele a kimutatott fajoknak. A fokozottan védett M. 

oeconomus mehelyi itt is a legmagasabb hőmérsékleti értékkel volt jellemezhető (T = 

48,35), utána két cickány faj következett (N. anomalus: T = 39,49; C. leucodon: T = 

36,67). A másik négy idioszinkratikus faj sorrendben a következőek voltak: A. agrarius 

(T = 34,36), A. amphibius (T = 23,49), M. agrestis (T = 21,93) és az A. flavicollis (T = 

20,79). A C. leucodon egyértelműen a nem várt jelenléte miatt, míg a többi kisemlős a 

nem várt jelenlét/hiány miatt vált idioszinkratikus fajjá.  

A lefuttatott Bayes-féle több fajos modell alapján a két területen kimutatott 

kisemlősök átlagos területfoglalása nem különbözött, azonban a déli területen valamivel 

magasabb volt, mint északon (21. ábra).  

 

21 ábra: A becsült átlagos detektálási és területfoglalási valószínűségek,  

valamint a standard hibák a két vizsgált lápterületen. 

 

 

Az átlagos detektálási valószínűségek sem különböztek, mindkét területen kb. 

50% volt. A detektálási valószínűségek alátámasztották a mintavételi hónapok jelenlét-

hiány adatai alapján kimutatottakat, a gyakori fajok rendelkeztek a legmagasabb 

detektálási valószínűségekkel (50% felett). Hozzájuk rendeződött az északi területen az 
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A. amphibius (ATE) mintegy 70%, míg a déli területen 98%-os detektálási 

valószínséggel (22. ábra). Az A. amphibius, a M. minutus (MMI) és a M. agrestis 

(MAG) esetében a déli területen volt magasabb a fogási valószínűség, míg a többi 

gyakori fajnál hasonlóan alakultak az értékek. A többi faj esetében a detektálási 

valószínűség 40% alatti, míg az északi területen az A. sylvaticus (ASY) esetében 50% 

volt (22. ábra). A legmagasabb területfoglalási értékekkel a gyakori fajok rendelkeztek, 

50-70% közötti valószínűséggel jelentek meg (23. ábra). A M. oeconomus mehelyi 

(MOC) kivételével mindegyik gyakori faj a nemzeti park területén volt jellemezhető 

magasabb területfoglalással. A déli területen viszonylag magas, 50%-os területfoglalási 

valószínűséggel jelent meg a N. anomalus (NAN), amely feltehetően a csapadékosabb 

időjárás következtében optimálissá váló vizesebb, nedvesebb élőhely miatt volt. A többi 

kisemlősnél viszonylag alacsony, 35% alatti volt a területfoglalási valószínűség. 

Ezeknél a fajoknál is a nemzeti park területén volt magasabb a területfoglalási ráta (23. 

ábra). 

 

 

22-23 ábra: A fajokra becsült detektálási és területfoglalási valószínűségek a két vizsgált lápterületen. 

 

Mind a 16 faj esetében a területfoglalási valószínűségeket a detektálási valószínűségek 

függvényében is ábrázoltuk, valamint trendvonalat illesztettünk (24-25. ábra). Az északi 

területen a két valószínűségi változó között közepesen erős pozitív korrelációt kaptunk 

(ρ = 0,59) (24. ábra). Ezen a lápterületen egyik faj esetében sem tapasztaltunk kiugró 

valószínűségi értékeket. A déli területen a modell a két valószínűségi változó között 

gyenge pozitív korrelációt mutatott (ρ = 0,39) (25. ábra). A 25. ábrán kiugró pontként 
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két kisemlős adatait azonosítottuk, amely fajok a N. anomalus és az A. amphibius 

voltak. 

 

24 ábra: A detektálási valószínűségek a területfoglalási értékek függvényében és  

az illesztett egyenes egyenlete. 

 

A N. anomalus alacsony területfoglalási értéke mellett viszonylag magas detektálási 

valószínűséggel jelent meg, ami arra utalt, hogy a faj a mintavételek során csupán egy-

egy esetben került elő és mindössze egy-egy egyeddel sikerült kimutatnunk (25. ábra).  

 

 

25 ábra: A detektálási valószínűségek a területfoglalási értékek függvényében és az illesztett egyenes 

egyenlete. A kiugró pontokat piros karikával jelöltük. 
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Az A. amphibius esetében ez pont fordítva volt, azaz a magas területfoglaláshoz 

aránylag alacsony detektálás tartozott. Ebben az esetben kevés mintavételi alkalomból 

került elő, de amikor megfogtuk, akkor mind az öt csapdaéjszaka kimutattuk a 

területről. 
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6. Eredmények megvitatása 

 

6.1 Populációs szint 

 

A területfoglalás modellezésénél a Kis-Balatonon eltérően alakult a vizsgált 

fajok területfoglalási valószínűsége. A három eltérő taxonba tartozó faj területfoglalási 

dinamikája mindkét vizsgált berek (Balatoni-, Keleti-berek) esetében különbözött. 

Ehhez a különbséghez a területeket ért zavarások nagymértékben hozzájárultak. Az 

északi területen mind a három kisemlősnél a kaszálásnak, mint antropogén eredetű 

diszturbanciának meghatározó szerepe volt a területfoglalási dinamika alakulásában. A 

kaszálásos beavatkozások nem feltétlenül okoznak direkt mortalitást a kisemlősöknél, 

inkább a vegetáció eltávolításán keresztül fejtik ki a hatásukat (Lin & Batzli 2001). A 

kaszálás negatív hatása a pirók erdeiegér (A. agrarius) esetében volt a legkisebb, 

amelyet a faj euriök, illetve generalista tulajdonsága (mind az élőhely, mind a táplálék 

választását tekintve) magyaráz (Niethammer 1976). Az északi pocok (M. oeconomus 

mehelyi) és az erdei cickány (S. araneus) esetében ennek az antropogén beavatkozásnak 

már nagyobb hatása volt, mindkét faj területfoglalása nagymértékben lecsökkent, a 

fokozottan védett pocokfaj lokálisan kihalt a területről. E két védett fajnál, de főleg a 

cickány esetében a kaszálás nemcsak a menedéket nyújtó növényzeti borítást, hanem a 

táplálék nagy részét is megsemmisítette. Az élőhely és táplálék specialista M. 

oeconomus (Tast 1966) esetében a habitat manipulációs kísérletek kimutatták, hogy a 

vegetáció eltávolításával lecsökken az egyedi fitnesz, melynek következtében a 

demográfiai viszonyok is megváltozhatnak (Andreassen & Ims 1998, Hovland et al. 

1999, Ims & Andreassen 1999). A rovarok minőségi és mennyiségi összetétele, mint az 

S. araneus, illetve a cickány-félék számára fontos táplálékbázisok, általában közvetlenül 

a kaszálás után hanyatlásnak indulnak, azonban a kaszálás időbeli kivitelezése és 

mértéke befolyásolhatja, hogy melyik faj hogyan reagál a zavarásra (Swengel 2001). A 

területfoglalási modellek alapján a S. araneus negatív választ adott a teljes területet 

érintő kaszálásra. Számos tanulmányban kimutatták az antropogén beavatkozások (pl.: 

kaszálás, peszticidek) miatt kialakuló vegetáció borításának, hiányának negatív válaszát 

a cickányfélék vonatkozásában, de időlegesen lehet pozitív hatása is (pl.: inszekticidek 

megbénítják a rovarokat) (Pocock & Jennings 2008).  
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A déli, nemzeti park kezelése alatt álló területen a csapadékosabb időjárás 

következtében kialakult tartós vízborításnak a M. oeconomus mehelyi esetében volt a 

legkifejezettebb hatása, melynek következtében ez a faj lokálisan eltűnt erről a 

területről. A másik két kisemlős élőhelyi igényeit tekintve kevésbé specialista 

(Niethammer 1976, Churchfield et al. 1997), így az előbb említett zavarás hatása nem 

jelent meg nagy súllyal a modellszelekció során. Az élőhelyhasználat megváltozása az 

időjárás függvényében már jól ismert a szakirodalomban (Vickery & Rivest 1992). A 

tartós vízborítás alatt nem maradnak fenn menekülő területek, aminek következtében az 

elárasztott területeket a kisemlősöknek újra kell kolonizálniuk a víz visszahúzódása után 

(Ellis et al. 1997, Klinger 2006, Balciauskas et al. 2012). Az áradás hatása a vízszint, az 

időtartam, illetve a vízszint emelkedésének sebességétől is függ (Andersen et al. 2000). 

Zhang et al. (2007) tanulmányukban kimutatták, hogy az eláradás után legelőször az A 

agrarius rekolonizálta a területet. Ezt az eredményeink is alátámasztották, mivel az 

áradás visszahúzódása után a faj viszonylag magas területfoglalással volt jellemezhető. 

Több tanulmány is leírta, hogy az ár levonulása után a S. araneus is az első 

visszatelepedő fajok egyike (Wijnhoven et al. 2005, 2006), azonban a 2011-es hosszabb 

ideig tartó vízborítás után a területfoglalás mértéke lecsökkent. A pocokfaj a 2010-es 

rövid ideig tartó áradást követően viszonylag magas területfoglalással volt jellemezhető, 

azonban a következő évben újra megjelenő vízborítást már nem tudta tolerálni, lokálisan 

eltűnt erről a területről. A M. oeconomus mehelyi tipikus faja a vizes élőhelyeknek 

(mocsarak, lápok) (Tast 1966), így olyan területeken is előfordul, ahol az áradások 

gyakoriak (Tast 1966, Mitchell-Jones et al. 1999, Linzey et al. 2008, Glorvigen et al. 

2013). Ezeken a területeken a faj fennmaradása nem biztosított jól működő 

metapopulációs dinamika nélkül (Glorvigen et al. 2013, Horváth & Herczeg 2013). 

A három kisemlős területfoglalási dinamikájának vizsgálatában az eredményeink 

megerősítették a menekülő területek meghagyásának fontosságát (Brown & Kodric-

Brown 1977), amik csökkentik a lokális kihalás valószínűségét (Hanski 1985, 1991; 

Gotelli 1991). Eredményeink a célkitűzésekben megfogalmazott null hipotéziseket 

(H01, H02) nem támasztották alá, így mindkét esetben az alternatív hipotézist (HA1, 

HA2) fogadtuk el, tehát a zavarások mindhárom faj vonatkozásában befolyásolták a 

területfoglalási dinamikát. 

A Kőszegi-forrás Erdőrezervátum területéről kimutatott és vizsgált rágcsálófajok 

területfoglalási dinamikája nem különbözött, így a null hipotézist fogadtuk el (H03). A 
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legmagasabb területfoglalási értékekkel az A. flavicollis volt jellemezhető (~ 90%), a 

másik két koegzisztáló faj területfoglalási értékei közel hasonlóak, de valamivel 

alacsonyabbak voltak (~ 75-80%). Ez a magas területfoglalási valószínűség azt mutatja, 

hogy az Erdőrezervátum mindhárom faj számára potenciális élőhelyet nyújt. A becsült 

detektálási valószínűségek vizsgálatával arra kerestük a választ, hogy különbözik-e a 

három faj detektálási valószínűsége. Eredményeink a null hipotézist támasztották alá 

(H04), a detektálási valószínűségek nem különböztek. Az A. flavicollis átlagos 

detektálási valószínűsége 35% körüli volt, míg ez az érték a M. glareolus esetében 7%-

al volt alacsonyabb. A legalacsonyabb detektálási valószínűséggel az A. sylvaticus volt 

jellemezhető (20%). Arra is kerestük a választ, hogy az egyes fajoknak van-e 

csapdafüggő válasza, és ha van, akkor pozitív-e (trap happinnes), vagy negatív- (trap 

shyness). Eredményeink alapján nem tapaszaltunk csapdafüggő választ egyik faj 

esetében sem, így a null hipotézist (H05) tartottuk meg, miszerint a vizsgált fajok 

csapdázásra adott válasza semleges.  

A populációméret becslése során a Royle-féle N-mixture becslő módszert 

használtuk fel (Royle 2004). Ehhez a fentebb már leírt Kőszegi-forrás Erdőrezervátum 

területéről kimutatott kisemlősök jelenlét-hiány adatait használtuk fel. A becsült 

egyedszámok különböztek a három fajnál, a legnagyobb tömegességgel az A. flavicollis 

volt jellemezhető. Ha a teljes vizsgálati időszakot vettük figyelembe, akkor az A. 

sylvaticus és a pocok becsült egyedszámai között nem volt különbség. Az A. flavicollis 

átlagosan kétszer akkora egyedszámmal volt jelen a területen, mint a M glareolus, 

valamint négyszer magasabbal, mint az A. flavicollis. Így az eredményeink alapján 

domináns fajként jelent meg a területen az A. flavicollis, míg a másik két kisemlős 

szubdominánsként, ezért a null hipotézist elvetettük és az alternatív hipotézist fogadtuk 

el (HA6). Ezek az eredmények megerősítik a szakirodalomban fellelhetőeket, miszerint 

a három faj együttes előfordulásakor az A. flavicollis eudomináns, míg a másik két faj 

szubdomináns (pl. Pucek 1983, Flowerdew 1985, Kalmár és Horváth 2002, Trubenová & 

Miklós 2007, Suchomel et al. 2009). 

A Royle-féle becslő módszernek az eredményeit összevetettük a „minimum 

ismert egyedszámmal” (MNA), így a kitűzött céljainknak megfelelően lehetővé vált a 

két módszer közötti kapcsolat feltárása. Az MNA-index a szakirodalomban jól ismert 

(Krebs 1966, Nichols & Pollock 1983, Hilborn & Krebs 1992). Az A. flavicollis és a M. 

glareolus esetében erős pozitív korrelációt tapasztaltunk a két módszer között, a másik 
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erdei egérnél (A. sylvaticus) szintén pozitív, de gyengébb korrelációt mutatott az 

összevetés. Ezen eredmények alapján nem határozható meg egyértelműen a kapcsolat a 

két módszer között. Mindhárom kisemlősnél a legtöbb esetben közel hasonló volt a 

becsült és a számított egyedszám. Több esetben is magasabb értékeket becsült a Royle-

féle becslő, mint az MNA. Ennek oka, hogy a módszer érzékeny arra, ha egy egyedet 

többször is megfogunk egy adott perióduson belül (Royle 2004). Ezen eredményeink 

alapján a Royle-féle becslő használata a kisemlősök populációdinamikai vizsgálataiban 

is alkalmas módszernek bizonyulhat. Annak érdekében, hogy elkerüljük, hogy egy adott 

perióduson belül kétszer (vagy többször) felhasználjuk egy adott egyed fogási adatát az 

adatmátrixban, bundanyírásos jelölést alkalmazhatunk. Könnyen, gyorsan kivitelezhető 

és mivel nem szükséges az egyedi jelölés, ezért nem igényel nagyobb anyagi és időbeli 

ráfordítást. 

 

6.2 Közösségi szint 

 

Az eredmények közösségi szintű értékelésénél a Kis-Balaton két lápterületéről 

kimutatott együttesek adatait használtuk fel. A vizsgált hat év alatt összesen 16 kisemlős 

fajt mutattunk ki. Krištufik (2001) tanulmányában írt le hasonlóan magas fajszámot 

hasonló élőhelyen. Számos tanulmányban azonban alacsonyabb fajszámot regisztráltak 

(Francl et al. 2004, Michelat & Giraudoux 2006, Scott et al. 2008). Egy litván 

tanulmány 13 kisemlőst mutatott ki 13 különböző habitat típusból (Alejūnas & Stirkė 

2010). Az évek alapján átlagosan 9,17 ±1,47 (SD) fajt regisztráltunk, ami már hasonló 

fajgazdagságot mutat, mint az előzőekben megemlített vizes élőhelyeken kimutatott. Ez 

a fajszám a magyarországi kisemlősöket tekintve magasnak számít. Ebből mind a 16 

kisemlős előkerült a nemzeti park területéről, míg a nem védett, magángazdálkodó 

tulajdonában lévő lápról összesen 13 fajt detektáltunk. A NATURA 2000-es területen a 

C. suaveolens, a M. glareolus, valamint a M. arvalis is megjelent. A legtöbb faj a 

Soricidae családba tartozott, összesen hat (S. araneus, S. minutus, C. leucodon, C. 

suaveolens, N. fodiens, N. anomalus). Az Arvicolinae és a Murinae alcsaládokból 5-5 

fajt detektáltunk a két berek területéről. A pocokformák közül a már említett fokozottan 

védett, illetve egy védett fajt is detektáltunk (M. oeconomus mehelyi, M. agrestis), a 

másik három kisemlős a M. arvalis, M. glareolus, illetve az A. amphibius volt. Az 

egérformák közül három az Apodemus nembe tartozott (A. agrarius, A. flavicollis, A. 
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sylvaticus), míg a másik két faj a törpeegér (M. minutus, védett), illetve a güzüegér (M. 

spicilegus) volt. A mintavételi hónapokra vonatkoztatott jelenlét-hiány adatok alapján a 

S. araneus, a M. agrestis, a M. oeconomus mehelyi, az A. agrarius és a M. minutus 

magasabb, mint 50%-os aránnyal volt jelen mindkét területen, így ezek a kisemlősök 

voltak a lápterület meghatározó gyakori fajai, amelyet a klaszteranalízis eredményei is 

alátámasztottak. A gyakori fajok külön klasztert alkottak mind a Balatoni-, mind a 

Keleti-berekben. A vizes élőhelyeken, ahol a  M. oeconomus mehelyi is előfordul, 

számos tanulmányban hasonló összetételű közösséget írtak le, azonban több esetben is 

kiemelték a M. oeconomus mehelyi dominanciáját (Gliwicz & Dabrowski 2008; 

Czajkowska et al. 2010; Zub et al. 2012), az élőhely-specialista tulajdonsága ellenére 

(Tast 1966). 

A vizsgálati évek alatt különböző eredetű zavarások (kaszálás, tartós vízborítás) 

érték mindkét lápterületet. Ezek a diszturbanciák az együttesek strukturálódásán 

keresztül nagymértékben befolyásolták az ott együtt előforduló kisemlős együttesek 

fajkompozícióját is. A kaszálás, mint élőhelykezelési technika a vizes élőhelyek 

esetében is széleskörűen elterjedt és alkalmazott módszer (Clark & Wilson 2001, Lin & 

Batzli 2001). Számos tanulmány vizsgálta a kaszálás hatását a kisemlősökre és eltérő 

eredményeket kaptak (pl. Meunier et al. 1999, Jacob 2003, Jacob & Hempel 2003, 

Garrat et al. 2012). Az északi területet (Balatoni-berek), amelyet a természetvédelem 

2004-ben elveszített, 2007-ben és 2009-ben lekaszálták. A 2007-es kaszálás során 

megmaradtak kisebb-nagyobb sásos foltok (0,2-0,8 hektár), míg 2009-ben a teljes 

területet lekaszálta a magángazdálkodó. Ebben az időszakban a kisemlős együttes 

egymásba ágyazottsága mellett a nagyfokú hasonlóság dominált, ami feltehetően a 

perturbációk következményeként jelent meg. A kaszálásokat követően a kisemlősök 

lokálisan kihaltak, majd bizonyos idő elteltével rekolonizáltak a menekülő területekről. 

Ennek következtében a lokális kihalási-kolonizációs események egy szabályos sorrendet 

és így egymásba ágyazott mintázatot hoztak létre (Atmar & Patterson 1993). 2010 és 

2011-ben megnőtt a kisemlős együtteseknél a fajkicserélődés mértéke, ami a vízborítás, 

mint természetes eredetű zavarás hatását mutatta. A védett NATURA 2000-es lápon 

(Keleti-berek) a kisemlős együttesekre az egymásba ágyazottság volt jellemző, ami az 

antropogén zavarások hiányára utalt. Az utolsó három évben megnőtt a fajkicserélődés 

mértéke, ami a tartós vízborítás hatását jelezte. A szárazságtűrő fajok lokálisan eltűntek, 

míg a víztűrő fajok megjelentek a területen. A kisemlősök áradásra adott válaszaik 
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vizsgálatában számos tanulmány kimutatta, hogy a fajok eltérő sorrendben telepednek 

vissza (Ellis et al. 1997, Klinger 2006, Zhang et al. 2006, Balciauskas et al. 2012), ami 

így szintén egymásba ágyazott mintázatot hozhat létre. Ezen eredmények alapján a 

célkitűzésekben megfogalmazott null hipotéziseket (H07 és H08) elvetettük és az 

alternatív hipotéziseket fogadtuk el (HA7 és HA8), amelyek a zavarások hatását várták a 

kisemlős együttesek közösségi paramétereiben. 

Számos taxon és ökoszisztéma esetében is bizonyították már az egymásba 

ágyazottsági mintázat meglétét (McDonald & Brown 1992, Krištufek & Kletečki 2007, 

Abu Baker & Patterson 2011). A tájhasználatból eredő élőhelyi fragmentációnak 

és/vagy a természetes eredetű zavarásoknak van az egyik legnagyobb hatása a kisemlős 

együttesek összetételére (Gaines et al. 1992, Noss & Csuti 1997, Lomolino & Perault 

2000). Ennek következtében megindul a fajkicserélődés és/vagy a lokális fajvesztés, 

amely folyamat az egyik legnagyobb probléma a természetvédelemben (Báldi 2003). Az 

egymásba ágyazottság időbeli vizsgálata hasznos lehet a természetvédelem számára 

(különösen a biodiverzitás monitorozó programokban) (Patterson 1987), mivel egy adott 

területet különböző időpontokban ért zavarások hatását lehet vele vizsgálni, értékelni és 

ennek megfelelően javaslatokat tenni. Az idioszinkratikus fajok azonosítása további 

fontos információt szolgáltathat a gyakorlati természetvédelem részére. A M. 

oeconomus mehelyi mindkét lápterületen, mint idioszinkratikus faj jelent meg. A 

legmagasabb hőmérsékleti értékkel volt jellemezhető, ami a faj a zavarásokra adott 

gyors válaszával az élőhely-specialista tulajdonságára utal (Tast 1966). A lokális 

természetvédelem egyik legnagyobb kihívása e fokozottan védett faj állományainak 

hosszú távú fenntartása és megőrzése (Horváth és Gubányi 2005), ami jól működő 

metapopulációs dinamika nélkül nem biztosított (Horváth & Herczeg 2013, Glorvigen et 

al. 2013). 

Az egymásba ágyazottság vizsgálatát leggyakrabban térléptékben végzik el, 

azonban az adatok időbeli elemzése is releváns (Báldi 2003). Az egymásba 

ágyazottságot időléptékben vizsgálta eddig kevés figyelmet kapott, így csupán néhány 

tanulmány jelent meg (Gonzalez & Oliva 2006, Bloch et al. 2007, Azeria & Kolasa 

2008, Florencio et al. 2011, Herczeg & Horváth 2015). Az egymásba ágyazottság 

időbeli elemzése során kapott eredményeink alapján a kisemlős együttesek egymásba 

ágyazottak voltak, ezért a null hipotézist fogadtuk el (H09). A közösségi szintű vizsgálat 

eredményei is megerősítették a menekülő területek fontosságát (Brown & Kodric-
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Brown 1977), amelyek csökkentik a lokális kihalás valószínűségét (Hanski 1985, 1991; 

Gotelli 1991). 

Bayes-féle statisztikai megközelítésben is modelleztük a két berek területéről 

kimutatott fajok területfoglalási, illetve detektálási valószínűségeit. Egyik fontos előnye 

ennek a hierarchikus modellnek, hogy egyszerre több faj adatát használja fel, így 

növelve a becslés pontosságát (Sauer & Link 2002, Urban & Swihart 2011) és 

természetvédelmi értékét. Ez különösen fontos lehet akkor, amikor egy együttesben 

több olyan faj is van, ami ritka és/vagy nehezen detektálható (Urban & Swihart 2011, 

D’Souza et al. 2013). A két területen kimutatott kisemlősök átlagos területfoglalása nem 

különbözött (25-30% közötti), azonban a védettséget élvező nemzeti parki lápterületen 

valamivel magasabb volt, mint a kaszálásos zavarással terhelt Balatoni-berekben. A 

detektálási valószínűségek szinte azonosak voltak (kb. 50%), így ezen eredmények 

alapján megtartottuk a null hipotézist (H010). Az egyes fajokra lebontva a detektálási és 

a területfoglalási valószínűségek is alátámasztották a mintavételi hónapok jelenlét-hiány 

adatai alapján kimutatottakat, a gyakori fajok rendelkeztek a legmagasabb valószínűségi 

értékekkel (50-70% között), így az alternatív hipotézist fogadtuk el (HA11). A modell 

alapján a déli területen a két valószínűségi változó között pozitív korrelációt kaptunk, 

azonban ez az érték alacsonyabb volt, mint az északi területen kimutatott. Ennek oka, 

hogy a nemzeti park kezelése alatt álló lápterületen két fajnál (N. anomlaus, A. 

amphibius) a becsült értékek, mint kiugró pontok jelentek meg. A N. anomalus alacsony 

területfoglalási értéke mellett viszonylag magas detektálási valószínűséggel jelent meg, 

mert ez a faj a mintavételek során egy-egy esetben került elő és csupán egy-egy 

egyeddel. Az A. amphibius esetében ez fordítva volt, kevés mintavételi alkalomkor 

került elő, de akkor mind az öt csapdaéjszaka alatt kimutattuk a jelenlétét, ami az ár 

visszahúzódása után, a csatornák mentén a faj gyors szétterjedésére utalt (Lawton & 

Woodroffe 1991, Stewart et al. 1999, Fedriani et al. 2002). 

 

6.3 A jelenlét-hiány adatok felhasználhatósága kisemlősök vizsgálatában 

 

A detektálás/nem-detektálás adatok felhasználása a különböző szünbiológiai 

vizsgálatokban nagyon sokrétű pl.: szigetbiogeográfia (MacArthur & Wilson 1967), 

metapopulációs ökológia (Levins 1970, Hanski 1998), populációs ökológiai (Williams 

et al. 2002), közösségi ökológia (Simberloff 2004), biodiverzitás monitorozási 
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programok (Skelly et al. 2003) és még hosszan lehetne folytatni a felsorolást. Mind a 

populációs, mind a közösségi ökológiában már régóta felhasználják a jelenlét-hiány 

adatokat, azonban a „false absence” problémát a legtöbb esetben nem vették figyelembe 

(Williams et al. 2002, Dorazio & Royle 2005). A jelenlét-hiány adatok felhasználásnak 

egyik alapproblémája, hogy nem lehet megkülönböztetni a kimutatás hiányát a 

tényleges hiánytól („false absence”), így nullákkal szennyezett az adatsor (Dorazio et al. 

2011). Ha ezt az elemzések során figyelmen kívül hagyjuk, akkor nem megfelelő 

következtetéseket vonunk le az adott ökológiai kérdésről, kérdésekről.  

Ez a kisemlősök vizsgálatában is így van, a kimutatás hiánya nem egyenértékű a 

teljes hiánnyal (Takekawa et al. 2003). Általában rejtőzködő életmódot folytatnak 

(éjszaka aktívak), vannak közöttük olyan fajok, amelyek alacsony egyedsűrűséggel 

jellemezhetőek és az elterjedési területük is viszonylag kicsi (pl. hazánkban a fokozottan 

védett M. oeconomus mehelyi) és/vagy valamilyen ökológiai hatótényezőre nézve szűk 

tűrésűek (specialisták). Ezeknek a szünbiológiai vizsgálata (főleg a jelölésen (CMR) 

alapulók) nehézségekbe ütközhet, mivel nehezen szerezhetünk megfelelő mennyiségű 

információt, illetve túl nagy területen kellene vizsgálódni, ami nagyban megnövelné a 

ráfordítást (Stanley & Royle 2005). Az ilyen jellegű tanulmányokban számos esetben 

kizárták azokat a kisemlősöket, amelyekről nem volt elegendő adat az elemzések 

elvégzéséhez (Lam & Maguire 2013). Természetvédelmi szempontból ez nem 

megengedhető, mivel a legtöbb esetben a csak szórványos információval rendelkező 

fajok szorulnak leginkább a védelemre, különösen hazánkban, ahol a szárazföldi 

emlősök diverzitása a legmagasabb Európában (Temple & Terry 2007). MacKenzie et 

al. (2006) szerint a fogási valószínűséget minden lehetséges esetben becsülni kellene. A 

fogási valószínűséget számos tényező befolyásolhatja, például az élőhely minősége, az 

évszak, az időjárási viszonyok, a felmérő személye stb. Ezeknek a faktoroknak a 

figyelembe vétele az adott faj vizsgálatában elengedhetetlen, különben a becslés nem 

lesz megfelelő, amelynek következtében téves biológiai és/vagy ökológiai 

konzekvenciákat vonunk le az eredményekből. A detektálási valószínűség becsléséhez a 

mintavételek tér-, és időbeli ismétlése szükséges, ezek száma a vizsgált fajtól 

nagymértékben függ. MacKenzie & Royle (2005) javaslata alapján a ritka fajoknál több 

térbeli ponton kevesebb alkalommal, míg a gyakoribb fajok esetében kevesebb térbeli 

lokalizációban, több alkalommal kellene végezni a felméréseket. A kisemlősökről (sok 

más fajról is) nemcsak direkt (csapdázás) módszerrel, hanem számos más indirekt 
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módon gyűjtött információt is felhasználhatunk (pl. ürülék, szőr morfológia, 

bagolyköpetek stb.), mivel ezek is az adott faj/fajok jelenlétére vagy hiányára utalhat a 

vizsgált területen. Eddig kevés olyan tanulmány született, amely jelenlét-hiány adaton 

alapulva egyszerre több detektálási módszert használna fel a fajok területfoglalásának 

vizsgálatában (pl. Nichols et al. 2008). Ez természetvédelmi szempontból kiemelten 

fontos lehet, különösen akkor, ha ritka, vagy rejtőzködő életmódot élő fajokról van szó, 

ilyenkor többféle detektálási módszert kell(ene) alkalmazni, hogy a döntéshozatali 

folyamatokhoz megfelelő minőségű és mennyiségű információval álljunk rendelkezésre. 

A disszertációban vizsgált kisemlős együttesek esetében a több mintavételi ponton 

elhelyezett elevenfogó csapdák mellett, szőrcsapdák, illetve „bait tubes” is alkalmasak 

lehetnek további információk gyűjtésére az adott fajról. A hazai kisemlős 

szakirodalomban a szőr morfológiát leggyakrabban a ragadozók hullaték analízisében 

használták fel (pl. Lanszki 2012). 

Statisztikai szempontból nézve a detektálási/nem-detektálási adatok 

felhasználása kevésbé kötöttek (MacKenzie et al. 2006), kevesebb, illetve lazább 

feltételei vannak, mint a CMR-en alapuló abundanciát becslőknek (Seber 1986, 

Williams et al. 2002). Olyan fajokat is bevonhatunk az elemzésekbe, amelyekről csupán 

szórványos adatokkal rendelkezünk. Egy adott faj jelenléte és az egyedszáma között 

közvetlen kapcsolat van. A területfoglalás annak a valószínűsége, hogy az abundancia 

az adott területen nagyobb, mint 0 (Royle & Nichols 2003, Kéry & Schaub 2012). A 

területfoglalási valószínűség meghatározásával az adott populációról kapunk fontos 

információt. Hosszú távú vizsgálatokban a területfoglalási valószínűség, dinamika a 

populáció állapotát kifejező mértékrendszerként értelmezhető (MacKenzie et al. 2006). 

A Magyarországon fokozottan védett északi pocok (M. oeconomus mehelyi) kis-balatoni 

állományának esetében hosszabb távon (3-4 év) nincs elegendő adat arra, hogy 

megbecsüljük a populáció méretét (és így a populációdinamikáját vizsgáljuk), mivel 

élőhely-specialistaként gyorsan válaszol a környezetében végbemenő kismértékű 

változásokra és lokálisan kihal az adott lápterületről. Azonban a jelenlét-hiány adatokon 

alapuló területfoglalás becslése lehetségessé vált (Horváth & Herczeg 2013), amelyet a 

természetvédelmi kezelések megtervezésénél és kivitelezésénél fel tudunk használni, 

hogy biztosítani tudjuk a faj hosszú távú fennmaradását. 

Az eredményeink alapján a populációs és közösségi szintű vizsgálatokban a 

területfoglalási (beleértve a Royle-féle abundancia becslőt, valamint a Bayes-féle 
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statisztikai megközelítésben elvégzett területfoglalás becslést is) modelleknek nagy 

jelentősége van a kisemlősök vonatkozásában és megfelelőek arra, hogy a különböző 

szünbiológiai vizsgálatokban széleskörűen alkalmazzák őket mind populációs, mind 

közösségi szinten. Számos előnnyel rendelkeznek: jelenlét-hiány adaton alapulnak, nem 

szükséges az egyedek jelölése (ami természetvédelmi szempontból is fontos), kevesebb 

feltételt alkalmaznak (szemben a CMR módszerrel, kisebb a lehetőség a megsértésükre), 

nem igényelnek nagy ráfordítást, valamint több különböző (direkt, indirekt módon 

gyűjthetők az adatok) mintavételi módszer együttes elemzését is lehetővé teszi. Komoly 

matematikai, statisztikai háttérrel rendelkeznek, amelyek megfelelőek az ökológiai 

problémák vizsgálatára a modellezések során. 

 

6.4 Természetvédelmi kitekintés 

 

Magyarországon a kisemlősökhöz 27 faj sorolható (a bevezetőben megadott 

definíció alapján), amelyek az Insectivora és a Rodentia rendbe tartoznak (Horváth 

2008). Ezek közül három faj fokozottan védett: az északi pocok (M. oeconomus 

mehelyi), a csíkos szöcskeegér (Sicista subtilis trizona) (Pallas, 1773), valamint a 

nyugati földikutya (Nannospalax leucodon) (Nordmann, 1840). Magyarországon mind a 

hét Soricidae védett, míg a rágcsálók közül kilenc (lásd: KöM rendelet - 2. melléklete). 

A három fokozottan védett fajra a 2000-es években kidolgozták a fajmegőrzési terveket 

(Cserkész 2004, Horváth és Gubányi 2005, Németh és mts. 2010). A többi kisemlős 

esetében jelenleg nincsen az egész országra kiterjedő fajszintű program, megőrzési terv. 

Báldi et al. (1995) munkájában megjegyzi, hogy hazánkban számos kisemlős 

tekintetében inkább csak a térbeli előfordulásról van adat, azonban egy faj és/vagy fajok 

(vagy közösség) megőrzésében a pusztán térbeli információk nem elegendők, a fajok 

hosszú távú megőrzésben a populációk (és közösségek) időbeli változásának nyomon 

követése szintén fontos. Ez különösen igaz azokra a fajokra (pl. vízicickányok), 

amelyek olyan élőhelyeken fordulnak elő, ahol a fragmentáció, degradáció, illetve az 

élőhelyi minőség leromlása kifejezettebb és/vagy gyorsabban megy végbe (vizes 

élőhelyek, gyepek eltűnése stb.). A jelenlét-hiány (jelölés nélküli) adatokon alapuló 

módszereknek nagy jelentősége lehet ezeknek a fajoknak a vizsgálatában, mivel 

többféle mintavételezési protokollt is lehet alkalmazni (pl. élvefogó csapdázás, 

szőrcsapda, bagolyköpet elemzés stb.). 
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Mortelliti et al. (2010) áttekintő munkájában kiemeli, hogy az élőhelyek 

elvesztésének és fragmentációjának  vizsgálata az európai emlősök vonatkozásában 

elenyésző, így nincs elegendő és megfelelő információ a döntéshozatali folyamatokhoz. 

Megállapítja, hogy a vizsgált tanulmányok 67%-a a rágcsálókkal kapcsolatos (n = 73), 

míg a cickányok vonatkozásában csupán 4 cikk vizsgálta az élőhelyek elvesztésének, 

fragmentációjának a hatását. A M. oeconomus esetében megjegyzi, hogy a fragmentáció 

hatását számos magasan kvalifikált tanulmányban vizsgálták (Ims & Andreassen 2005), 

ahol azt kutatták, hogy a fragmentált habitatokban hogyan változik az egyedsűrűség, 

illetve a fragmentáció és konnektivitás hatása hogyan befolyásolja a populáció 

növekedési rátáját és az ivararányt (Ims & Andreassen 1999). Ezeket a vizsgálatokat a 

skandináv régióban végezték, ahol a faj nagy tömegességben fordul elő (Tast 1966). 

Azonban az északi pocok (M. oeconomus mehelyi) közép-európai populációi 

elszigeteltek (Leijs et al. 1999, Báldi et al. 2001, Horváth & Herczeg 2013), ezeken a 

területeken, mint például a Kis-Balaton fragmentált vizes élőhelyei, nem voltak ilyen 

jellegű vizsgálatok. 

A Kis-Balaton, mint hazánk egyik legnagyobb vizes élőhelye számos taxon 

vonatkozásában kiemelt kutatási és monitorozási területnek számít (Petróczi és Magyari 

2007). Ez a terület több ritka és veszélyeztetett fajnak (madarak, emlősök) ad otthont, 

amelyek szorosan kötődnek e vizes élőhelyhez. A kisemlősök vonatkozásában az elmúlt 

évek terepi tapasztalatai és eredményei alapján a kaszálás és a szárazabb, illetve 

csapadékosabb periódusú időjárás vált a két legnagyobb ökológiai kényszerré. A 

nemzeti parkon belül a kaszálást, mint élőhelykezelési módszert térben és időben 

megfelelően megtervezetten lehet kivitelezni, tekintetbe véve az adott területen 

megtalálható fajok igényeit. A parkon kívül, ahol a fokozottan védett M. oeconomus 

mehelyi is előfordul (pl. Balatoni-berek), már nehezebb a kaszálásos kezeléseket 

kontrollálni, mivel a terület magántulajdonban van. Ennek ellenére, ha nem a teljes 

területet kaszálják le, meghagynak kisebb-nagyobb méretű foltokat (kb. 0,5-1,5 hektár), 

akkor ezek menedékként, búvóhelyként  szolgálhatnak a kisemlősöknek, így csökkentve 

a lokális kihalási valószínűséget.  

A természetes erdők veszélyeztetettsége Európában is rohamosan 

megnövekedett és a természetvédelem, illetve a konzervációbiológia egyik legégetőbb 

problémájává vált az elmúlt évtizedekben (Terborgh 1992, Myers 1996). A kisemlősök 

az erdei ökoszisztémákban is fontos szerepet töltenek be, mivel nemcsak mint 
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zsákmányállatok, hanem magpredátorként és/vagy magterjesztőként is jelentős hatással 

vannak az erdőkben lejátszódó ökológiai folyamatokra (Hsia & Farncl 2009, Bricker et 

al. 2010, Wróbel & Zwolak 2013). Hazánkban az erdei ökoszisztémákban a kisemlősök 

vonatkozásában elsősorban populációdinamikai vizsgálatokat végeztek, ahol többek 

között arra keresték a választ, hogy az eltérő erdőtípusokban populációs és közösségi 

szinten milyen különbségek vannak. Azonban olyan kutatások, ahol a kisemlősök, mint 

granivorok (magpredátor, magterjesztő) állnak a vizsgálatok középpontjában eddig nem 

voltak. Az ilyen jellegű vizsgálatok természetvédelmi szempontból is fontosak, mivel az 

erdődinamikai folyamatokban a granivorok kettős szerepet töltenek be: mint fogyasztók 

nagymértékben csökkentik az adott évben képződött mag mennyiségét, ezzel szemben 

szintén nagy mennyiségben raktároznak el magokat, amelyeket a későbbiekben nem 

fogyasztanak el, így befolyásolva az erdei ökoszisztémákban végbemenő ökológiai 

folyamatokat (Zwolak & Crone 2012). Több tanulmányban is kimutatták, hogy a 

kisemlősök a nagyobb méretű (tömegű) magokat preferálják, így jelentősen 

befolyásolva a növények szaporodási, túlélési esélyeit (Brown & Heske 1990, Suazo et 

al. 2013).  

 

7. Összefoglalás 

 

A kisemlősök vizsgálatában a fogás-jelölés-visszafogás (CMR) mintavételi 

módszer az egyik legelterjedtebb eljárás, amely napjainkra már hatalmas irodalmi 

háttérrel rendelkezik (pl.: Cormack 1968, Otis et al. 1978, White et al. 1982, Burnham 

et al. 1987 Pollock et al. 1990). A CMR módszer számos feltételt alkalmaz, amelyek a 

természetes populációk esetében nem mindig teljesülnek (Hilborn et al. 1976). A fogás-

jelölés-visszafogás módszernél az egyedek élettörténetét („encounter history”) 

használják fel a becslések során. Ha egy mintavételi alkalommal megfogtunk egy 

egyedet, akkor az 1-es, míg ha nem detektáltuk, akkor 0-ás értékkel jelenik meg a 

fogástörténetben. Ha nem detektáljuk az egyedet, annak több oka is lehet: az adott 

egyed ténylegesen nem volt jelen a vizsgálati területen, vagy ott volt, de nem tudtuk 

kimutatni, valamint az is előfordulhat, hogy elpusztult. Ezek a tényezők nagymértékben 

befolyásolják a detektálási valószínűségeket, és ha nem vesszük figyelembe őket, akkor 

a becslés nem lesz megfelelő (a feltételek megsértése miatt), melynek következtében 

téves biológiai és/vagy ökológiai konzekvenciákat vonunk le az eredményekből. 
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A kisemlősök vizsgálatában fontos tényező, hogy az eleven csapdázásos 

monitorozás során a kimutatás hiánya nem egyenértékű a teljes hiánnyal (pl. Takekawa 

et al. 2003). A jelenlét-hiány adatokat felhasználva könnyen megközelíthető és 

alkalmazható módszert fejlesztettek ki arra, hogyan kezeljük az élőhely-foglalás 

értékelését és a migrációs eseményeket, amikor a kimutatás valószínűsége kisebb egynél 

(MacKenzie et al. 2002, 2003). Annak ellenére, hogy a területfoglalás nem egy 

populációs paraméter, az adott populáció státuszáról szolgáltat információt. 

Monitorozási összefüggésben a területfoglalási valószínűség a populáció jelenlegi 

állapotát kifejező mértékrendszerként értelmezhető. 

A területfoglalás modellezésénél a Kis-Balatonon eltérően alakult a vizsgált 

fajok területfoglalási valószínűsége, míg a Kőszegi-forrás Erdőrezervátumból kimutatott 

fajok esetében hasonló volt. Ez az eltérés a Kis-Balatonon kimutatott három kisemlős 

esetében jelentős volt. A három eltérő taxonba tartozó faj területfoglalási dinamikája 

mindkét vizsgált berek (Balatoni-, Keleti-berek) esetében különbözött. Ezt a 

különbséget a területeket ért zavarások nagymértékben befolyásolták. Az északi 

területen (magántulajdonban van) mind a három kisemlősnél a kaszálásnak, mint 

antropogén eredetű diszturbanciának volt meghatározó szerepe a területfoglalási 

dinamika alakulásában. A nemzeti park kezelése alatt álló területen a csapadékosabb 

időjárás következtében kialakult tartós vízborítás hatása az élőhely-specialista északi 

pocok (M. oeconomus mehelyi) esetében volt a legkifejezettebb. A Kőszegi-forrás 

Erdőrezervátum területéről kimutatott és vizsgált rágcsálófajok területfoglalási 

dinamikája nem különbözött. A vizsgálat kezdeti évében (2010-ben) mindhárom fajnál 

alacsonyabb értékeket becsült a modell, mint az ezt követő két évre. Ennek feltehetően a 

2009/2010-es hosszú tél, illetve a 2010-es csapadékosabb időjárás volt az oka. A 2011-

es, 2012-es évben mindhárom rágcsáló átlagos területfoglalási értéke 80% feletti volt. 

Ez a magas területfoglalási valószínűség azt mutatja, hogy az Erdőrezervátum 

mindhárom faj számára potenciális élőhelyet nyújt.  

A becsült egyedszámok különböztek a három fajnál, a legnagyobb 

tömegességgel az A. flavicollis volt jellemezhető. Az eredményeink alapján az A. 

flavicollis domináns volt a területen, míg a másik két kisemlős szubdomináns fajként 

jelent meg. Ezek az eredmények megerősítik a szakirodalomban fellelhetőeket, 

miszerint a három faj együttes előfordulásakor az A. flavicollis eudomináns, míg a 
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másik két faj szubdomináns (pl. Pucek 1983, Flowerdew 1985, Kalmár és Horváth 2002, 

Trubenová & Miklós 2007, Suchomel et al. 2009). 

Eredményeink alapján a Royle-féle becslő használata a kisemlősök populáció 

dinamikai vizsgálataiban is alkalmas módszernek bizonyulhat. Az A. flavicollis és a M. 

glareolus esetében erős pozitív korrelációt tapasztaltunk a két módszer között (Royle-

féle becslő és az MNA), a másik erdei egérnél szintén pozitív, de gyengébb korrelációt 

mutatott az összevetés. Ezen eredmények alapján nem teljesen egyértelműen 

meghatározható a kapcsolat a két módszer között. Ennek oka, hogy a módszer (Royle-

féle becslő) érzékeny arra, hogyha egy egyedet többször is megfogunk egy adott 

perióduson belül. Annak érdekében, hogy elkerüljük, hogy egy adott perióduson belül 

kétszer (vagy többször) ugyanazt az egyedet fogjuk meg, bundanyírásos jelölést 

alkalmazhatunk, ami nem igényel nagyobb anyagi, időbeli ráfordítást. 

Az eredmények közösségi szintű értékelésénél a Kis-Balaton két berek 

területéről kimutatott együttesek adatait használtuk fel. A vizsgált hat év alatt összesen 

16 kisemlős fajt mutattunk ki. Ez a fajszám a magyarországi kisemlősöket tekintve 

magasnak számít. Ebből mind a 16 kisemlős előkerült a nemzeti park területéről, míg a 

nem védett, és magángazdálkodó tulajdonában álló lápról összesen 13 fajt detektáltunk. 

A mintavételi hónapokra vonatkoztatott jelenlét-hiány adatok alapján a S. araneus, a M. 

agrestis, a M. oeconomus mehelyi, az A. agrarius és a M. minutus magasabb, mint 50% 

aránnyal volt jelen mindkét területen, így ezek a kisemlősök voltak a lápterület 

meghatározó gyakori fajai, amelyet a klaszteranalízis eredményei is alátámasztottak. A 

vizsgálati évek alatt különböző eredetű zavarások (kaszálás, tartós vízborítás) érték 

mindkét lápterületet. Ezek a diszturbanciák az együttesek strukturálódásán keresztül 

megváltoztatták az ott együtt előforduló kisemlős együttesek fajkompozícióját is. Az 

egymásba ágyazottság időbeli elemzése során kapott eredményeink alapján a kisemlős 

együttesek egymásba ágyazottak voltak, amelyet a kaszálások és az áradások 

következtében kialakult kihalási-kolonizálási folyamatok határoztak meg. 

Bayes-féle statisztikai megközelítésben is modelleztük a fajok területfoglalási, 

illetve detektálási valószínűségeit. A két berekben kimutatott kisemlősök átlagos 

területfoglalása nem különbözött (25-30% közötti), azonban a védettséget élvező 

nemzeti parki lápterületen valamivel magasabb volt, mint a kaszálásos zavarással terhelt 

Balatoni-berekben. A detektálási valószínűségek szinte azonosak voltak (kb. 50%). 
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Eredményeink alapján a populációs és közösségi szintű vizsgálatokban az 

alkalmazott módszereknek (területfoglalási modellek, Royle-féle abundancia becslő, 

valamint a Bayes-féle statisztikai megközelítésű területfoglalási modellek) nagy 

jelentősége van és megfelelőek arra, hogy a különböző vizsgálatokban széleskörűen 

alkalmazzák őket. Számos előnnyel rendelkeznek: jelenlét-hiány adaton alapulnak (nem 

szükséges az egyedek jelölése, ami nemcsak természetvédelmi szempontból fontos), 

kevesebb feltételt alkalmaznak (szemben a CMR módszerrel), nem igényelnek nagy 

ráfordítást, valamint több különböző (direkt, indirekt) mintavételi módszer együttes 

elemzését is lehetővé teszi. 

 

8. Summary 

 

The capture-mark-recapture (CMR) sampling method is one of the most widely 

used in the examination of small mammals, which is well-documented (i.e. Cormack 

1968, Otis et al. 1978, White et al. 1982, Burnham et al. 1987, Pollock et al. 1990). The 

CMR method has several assumptions which are not always fulfilled in case of natural 

populations (Hilborn et al. 1976). The individuals’ encounter histories are used in the 

estimation of distinct population parameters. Encounter histories can be expressed by 

"1" and "0", indicating detection and non-detection of a given individual, respectively. 

Non-detection of the target individual can have various reasons: the individual is present 

but not detected, the individual is actually not present or it is already dead. These can 

greatly affect the encounter probabilities and thus it has to be taken into account in the 

estimation procedure. Otherwise, the estimates will be incorrect (due to the violation of 

assumptions) and erroneous biological and/or ecological consequences will be deducted. 

It is an important factor in the examination of small mammals that non-detection 

of the target species is not equal to actual absent (Takekawa et al. 2003). MacKenzie et 

al. (2002, 2003) developed a framework which is based on detection/non-detection data 

and easily applicable to assess the occupancy dynamics and migratory events when the 

probability of detection is less than one. Despite that site occupancy is not a population's 

parameter it provides information about the status of a given population in long-term 

monitoring context, it can be interpreted as a population’s parameter.  

The site occupancy probabilities were different in case of the examined species 

on Kis-Balaton but not on Kőszegi-forrás Erdőrezervátum. This difference was the most 
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conspicuous in case of the three species detected on Kis-Balaton. The occupancy 

dynamics of the three species (S. araneus, M. oeconomus mehelyi, A. agrarius), which 

are belonging to three different taxa, differed between the examined marshlands 

(Balatoni-berek and Keleti-berek). This was greatly influenced by the different 

disturbance-level of the areas. Mowing, as a human disturbance, has an important role 

on the occupancy dynamic in case of each species on the northern area, which is 

privately owned. The effect of flood (due to wetter weather) was the most pronounced 

in case of the habitat specialist M. oeconomus mehelyi on the area under management of 

the national park. The occupancy dynamics were not different in case of the examined 

species of Kőszegi-forrás Erdőrezervátum (M. glareolus, A. flavicolls, A. sylvaticus). 

The estimated values were lower in the first year of the study (2010) than in subsequent 

years. Probably, this was caused by the long winter of 2009/2010 and the higher 

precipitation of 2010 in spring. The average site occupancy values were approximately 

80% in case of each species in 2011 and 2012. These high probabilities showed that this 

area provides optimal habitat for each examined species.  

The estimated abundances of the three species were different. The A. flavicollis 

was the most abundant. Based on our results, A. flavicollis was dominant, while the 

other two small mammals appeared as subdominant species. These results confirmed the 

relevant literature according to which co-occurrence of the three species A. flavicollis is 

dominant, while the other two species are subdominant (i.e. Pucek 1983, Flowerdew 

1985, Kalmár és Horváth 2002, Trubenová & Miklós 2007, Suchomel et al. 2009). 

In case of A. flavicollis and M. glareolus, the two methods (Royle's and MNA) 

showed strong positive correlations, however, positive but weaker correlation was 

detected in case of the third examined species. Based on our results, the Royle's 

estimator can be suitable for small mammal population dynamics studies. Nevertheless, 

it is important to emphasize that this estimator is sensitive to multiple capture of the 

same individual. In order to avoid this, fur trimming can be applied, which does not 

require larger financial and time effort.  

For the evaluation of community-level results, the detected assemblages' data 

from the two marshlands of Kis-Balaton were used. We recorded 16 small mammal 

species presence during the six years. This richness is high in terms of small mammals 

in Hungary. All these species were detected on the area of national park. In contrast, 

only 13 species were registered from the privately owned area. S. araneus, M. agrestis, 
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M. oeconomus mehelyi, A. agrarius, and M. minutus had higher proportion than 50% on 

both areas based on the presence-absence data of sampling months. Therefore, these 

five small mammals were the character species on both two marshlands, which was 

confirmed by the cluster analysis too. Different disturbances (mowing, flood) were 

acting on both areas during the studied six years. These changed the species 

composition of assemblages through the structuring of small mammals assemblages. 

The temporal analysis of nestedness showed nested pattern of small mammals 

assemblages which were determined by extinction-colonization processes due to the 

mowing and flood. 

We also modelled site occupancy and detection probabilities in a Bayesian 

approach. The average occupancy probabilities did not differ between the two 

marshlands (approximately 25-30%). However, it was a little bit higher on the protected 

area than the privately owned marshland, where multiple mowing was carried out. The 

detection probabilities were similar (around 50-50%). 

Based on our results, the applied methods (occupancy models under MLE and 

the Bayesian approach, Royle’s estimator, SDR method, nestedness analysis), which are 

based on only detection/non-detection data, have great importance and are appropriate 

for various studies in population and community level as well. They have several 

advantages; only detection/non-detection data are necessary (no need to mark the 

individuals which is important in conservation aspect, too), they have fewer 

assumptions than the CMR method, do not require large effort, and numerous different 

sampling methods can be used and analysed together even if the data are collected in 

direct and/or indirect way. 
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9. Mellékletek 

 

1. melléklet: A lefuttatott R és WinBUGS kód 

 
 

adat<-read.table("adat.txt",sep="@",header=T) 

rownames(adat)<-adat[,1] 

adat<-adat[,-1] 

adat<-as.matrix(adat) 

 

MultiSpeciesOcc.knownN = function() { 

  Ymat = adat 

  nrepls = 5 

 

  start.time = Sys.time() 

   

  n = dim(Ymat)[1] 

  nsites = dim(Ymat)[2] 

 

  data = list(n=n, R=nsites, J=nrepls, Y=Ymat) 

 

  params = list('alpha', 'beta', 'rho', 'sigma.u', 'sigma.v','phi','eta') 

 

  inits = function() { 

    psi.meanGuess = runif(1, .25,1) 

    p.meanGuess = runif(1, .25,1) 

    rhoGuess = runif(1, 0,1) 

    sigma.uGuess = runif(1,0,1.5) 

    sigma.vGuess = runif(1,0,1.5) 

    list(psi.mean=psi.meanGuess, p.mean=p.meanGuess, 

         sigma.u=sigma.uGuess, sigma.v=sigma.vGuess, rho=rhoGuess, 

         phi=rnorm(n, log(psi.meanGuess/(1-psi.meanGuess)), sigma.uGuess), 

         eta=rnorm(n, log(p.meanGuess/(1-p.meanGuess)), sigma.vGuess), 

         Z = matrix(rbinom(n*nsites, size=1, prob=psi.meanGuess), nrow=n) 

       ) 

  } 

 

   

  modelFilename = "MultiSpeciesOccModelKnownN.txt" 

 

  cat(" 

model { 

 

psi.mean ~ dunif(0,1) 

beta <- log(psi.mean) - log(1-psi.mean) 

 

p.mean ~ dunif(0,1) 

alpha <- log(p.mean) - log(1-p.mean) 
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sigma.u ~ dunif(0,10) 

sigma.v ~ dunif(0,10) 

tau.u <- pow(sigma.u,-2) 

tau.v <- pow(sigma.v,-2) 

 

rho ~ dunif(-1,1) 

var.eta <- tau.v/(1.-pow(rho,2)) 

 

for (i in 1:n) { 

    phi[i] ~ dnorm(beta, tau.u) 

 

    mu.eta[i] <- alpha + (rho*sigma.v/sigma.u)*(phi[i] - beta) 

    eta[i] ~ dnorm(mu.eta[i], var.eta) 

 

    logit(psi[i]) <- phi[i] 

    logit(p[i]) <- eta[i] 

 

    for (k in 1:R) { 

 Z[i,k] ~ dbern(psi[i]) 

 mu.p[i,k] <- p[i]*Z[i,k] 

 Y[i,k] ~ dbin(mu.p[i,k], J) 

    } 

} 

 

} 

", fill=TRUE, file=modelFilename) 

   

 

  library(R2WinBUGS) 

  fit = bugs(data, inits, params, modelFilename, 

    n.chains=5, n.iter=55000, n.burnin=5000, n.thin=50, 

bugs.seed=sample(1:9999,size=1), working.directory=getwd(), debug=T, DIC=FALSE) 

   

  end.time = Sys.time() 

  elapsed.time = difftime(end.time, start.time, units='mins') 

  cat(paste(paste('Posterior computed in ', elapsed.time, sep=''), ' minutes\n', sep='')) 

   

  fit 

} 
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2. Melléklet: Az AICc értékek alapján rangsorolt modellek, a modell súlyok (ω), a 

becsült a paraméterek száma (NPar), valamint a deviancia értékek a Balatoni-berek 

területén (SP_N). 

 

Modell AICc ∆AICc ω NPar Deviancia 

 Sorex araneus 

ψ, ε(ev+kaszalas), γ(ev+kaszalas), p(t) 760,72 0 0,415 42 671,90 

ψ, ε(ev+evszak), γ(ev+evszak), p(t) 760,93 0,210 0,373 40 676,56 

ψ, ε(ev:evszak), γ(ev:evszak), p(t) 764,19 3,469 0,073 42 675,37 

ψ, ε (ev + kaszalas), γ (ev + kaszalas), p(t) 764,88 4,154 0,052 41 678,29 

ψ, ε (ev:kaszalas:evszak) , γ (ev:kaszalas:evszak), 

p(t) 
765,64 4,915 0,036 45 670,09 

ψ, ε (t) , γ (t), p(t) 767,04 6,315 0,018 47 666,98 

ψ, ε (t) , γ (.), p(t) 769,03 8,306 0,007 40 684,67 

ψ, ε (ev:kaszalas) , γ (ev:kaszalas), p(t) 769,05 8,321 0,006 41 682,46 

ψ, ε (ev:kaszalas:viz) , γ (ev:kaszalas:viz), p(t) 769,05 8,321 0,006 41 682,46 

ψ, ε (ev) , γ (ev), p(t) 769,14 8,418 0,006 41 682,55 

ψ, ε (ev:viz) , γ (ev:viz), p(t) 769,50 8,770 0,005 41 682,90 

ψ, ε (viz+evszak) , γ (viz+evszak), p(t) 771,30 10,576 0,002 41 684,71 

 Microtus oeconomus mehelyi 

ψ, ε(kaszalas+viz), γ(kaszalas+voz), p(t) 863,87 0 0,440 38 783,93 

ψ, ε(ev:kasz:evszak), γ(ev:kasz:evszak), p(t) 865,36 1,485 0,209 39 783,21 

ψ, ε(ev:evszak), γ(ev:evszak), p(t) 865,76 1,887 0,171 39 783,61 

ψ, ε (ev+voz), γ (ev+voz), p(t) 866,95 3,072 0,095 38 787,01 

ψ, ε (ev+kaszalas), γ (ev+kaszalas)p(t) 868,63 4,756 0,041 39 786,48 

ψ, ε (ev), γ (~ev), p(t) 871,09 7,216 0,012 37 793,36 

ψ, ε (ev:voz), γ (ev:voz), p(t) 871,09 7,216 0,012 37 793,36 

ψ, ε (ev+evszak), γ (ev+evszak), p(t) 871,79 7,917 0,008 38 791,86 

ψ, ε (ev:kaszalas), γ (ev: kaszalas), p(t) 872,95 9,075 0,005 37 795,22 

ψ, ε (ev:kaszalas:voz), γ (ev:kaszalas:voz), p(t) 872,95 9,075 0,005 37 795,22 

ψ, ε (ev+kaszalas+evszak), γ (ev+kaszalas+evszak), 

p(t) 
875,46 11,589 0,001 40 791,10 

ψ, ε (kaszalas:evszak), γ (kaszalas:evszak), p(t) 877,35 13,470 0,001 37 799,62 

ψ, ε (ev+kaszalas+ voz), γ (ev+kaszalas+voz), p(t) 879,86 15,985 0,000 37 802,13 

 Apodemus agrarius 

ψ, ε(kaszalas+voz+evszak), 

γ(kaszalas+voz+evszak), p(t) 
1380,68 0 0,707 55 1262,31 
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ψ, ε(kaszalas:evszak), γ(kaszalas:evszak), p(t) 1384,76 4,084 0,091 54 1268,70 

ψ, ε(kaszalas+evszak), γ(kaszalas+evszak), p(t) 1385,36 4,683 0,068 53 1271,60 

ψ, ε (voz), γ (viz), p(t) 1386,67 5,984 0,036 52 1275,208 

ψ, ε (t), γ (t), p(t) 1387,65 6,967 0,022 59 1259,977 

ψ, ε (kaszalas:viz), γ (~kaszalas:viz), p(t) 1388,39 7,710 0,015 54 1272,332 

ψ, ε (ev), γ (ev), p(t) 1388,84 8,160 0,012 57 1265,834 

ψ, ε (ev+kaszalas+viz), γ (ev+kaszalas+viz), p(t) 1388,84 8,160 0,012 57 1265,834 

ψ, ε (ev:viz), γ (ev:viz), p(t) 1388,84 8,160 0,012 57 1265,834 

ψ, ε (kaszalas+viz), γ (kaszalas+viz), p(t) 1388,96 8,282 0,011 53 1275,208 

ψ, ε (ev:kaszalas), γ (ev:kaszalas), p(t) 1390,43 9,751 0,005 57 1267,425 

ψ, ε (ev+kaszalas+evszak), γ (ev+kaszalas+evszak), 

p(t) 
1391,49 10,804 0,003 58 1266,15 

ψ, ε (ev+evszak), γ (ev+evszak), p(t) 1393,21 12,526 0,001 59 1265,536 
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3. Melléklet: Az AICc értékek alapján rangsorolt modellek, a modell súlyok (ω), a 

becsült a paraméterek száma (NPar), valamint a deviancia értékek a Keleti-berek 

területén (SP_S). 
 

Modell AICc ∆AICc ω NPar Deviancia 

 Sorex araneus 

ψ, ε(ev+evsz), γ(ev+evsz), p(t) 1236,08 0 0,599 58 1110,75 

ψ, ε(ev:evszak), γ(ev:evszak), p(t) 1238,53 2,44 0,176 59 1110,85 

ψ, ε(t), γ(t), p(t) 1239,40 3,313 0,114 57 1116,39 

ψ, ε(viz:evszak), γ(víz:evszak), p(t) 1241,19 5,103 0,047 56 1120,5 

ψ, ε(ev+viz), γ(ev+viz), p(t) 1242,20 6,108 0,028 57 1119,2 

ψ, ε(evszak), γ(evszak), p(t) 1244,06 7,972 0,011 54 1128,0 

ψ, ε(t), γ(t), p(t) 1244,14 8,055 0,011 64 1104,7 

ψ, ε(ev), γ(ev), p(t) 1245,80 9,711 0,005 57 1122,8 

ψ, ε(ev:viz), γ(ev:viz), p(t) 1245,80 9,711 0,005 57 1122,8 

ψ, ε(.), γ(.), p(t) 1246,85 10,764 0,003 54 1130,8 

ψ, ε(viz), γ(viz), p(t) 1250,80 14,714 0,000 56 1130,1 

 Microtus oeconomus mehelyi 

ψ, ε(ev+viz), γ(ev+viz), p(t) 428,14 0 0,97 29 367,86 

ψ, ε(ev+evszak), γ(ev+evszak), p(t) 456,68 28,530 0,00 31 392,06 

ψ, ε(ev:evszak), γ(ev:evszak), p(t) 456,81 28,665 0,00 32 390,03 

ψ, ε(ev), γ(ev), p(t) 459,08 30,927 0,000 29 398,79 

ψ, ε(ev: viz), γ(ev: viz), p(t) 459,08 30,927 0,000 29 398,79 

 Apodemus agrarius 

ψ, ε(ev:evszak), γ(ev:evszak), p(t) 1744,79 0 0,533 68 1595,81 

ψ, ε(ev+evszak), γ(ev+evszak), p(t) 1745,16 0,373 0,442 69 1593,78 

ψ, ε(ev+viz), γ(ev+viz), p(t) 1751,71 6,923 0,016 70 1597,92 

ψ, ε(ev), γ (ev), p(t) 1754,72 9,933 0,004 71 1598,52 

ψ, ε(ev: viz), γ(ev: víz), p(t) 1754,72 9,933 0,004 71 1598,52 

ψ, ε(.), γ(.), p(t) 1760,19 15,401 0,000 62 1625,48 
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