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Bevezetés 
 

Forráslimitált él helyeken a növényev k a szegényes fajkínálat miatt energia- és tápanyag 

igényük fedezése érdekében magasabb toxintartalmú növények fogyasztására is 

rákényszerülhetnek (Bryant et al., 1985), ezért számukra különösen fontos a fogyasztásra alkalmas 

növények megkülönböztetése a kevésbé alkalmasaktól, vagy a mérgez kt l (Provenza et al., 1998). 

A növényev k tápnövényeinek kémiai min sége alapvet en meghatározza a túlélésüket.  

 A növényev k legelése ellen a növények olyan különböz  másodlagos növényi 

anyagcseretermékek (MNA-k) termelésével védekeznek, amelyekkel rontják a 

fogyaszthatóságukat, csökkentik a lelegelés kockázatát (Freeland & Janzen, 1974). Az MNA-kon 

keresztül megvalósuló kémiai növényi védekezést és azok mechanizmusát a „növényi védekezés 

hipotézis” írja le (Stamp, 2003). Az elmélet magyarázatot nyújt az állati fogyasztásra adott növényi 

válaszra, és az MNA-k felhalmozódásának bonyolult háttérmechanizmusaira (Ortiz et al., 2002).  

 A növényev k akár tájszinten is átformálhatják él helyük vegetációs szerkezetét, ami 

els sorban a növényev k faji összetételét l és denzitásától függ (Mysterud, 2006). A forráslimitált 

él helyeken a növényev k mérgez  növény fogyasztása különösen kritikus lehet, mert itt eleve 

magasabb a mérgez  fajok aránya (Coley et al., 1985). A magyarországi Kiskunsági Nemzeti Park 

homoki nyáras-borókás társulásaiban a vegetációs mintázatokban kialakult különbségekért a helyi 

növényev k évszakfügg  táplálkozása tehet  felel ssé (Kertész et al., 1993). A borókások 

legjelent sebb növényev je az üregi nyúl (Oryctolagus cuniculus) és a házi juh (Ovis aries). A két 

növényev  faj borókarágási szokása eltér ek az egyes borókásokban (Katona & Altbäcker, 2002).  

A közönséges boróka (Juniperus communis) magas illóolaj-tartalma hatékony kémiai 

védelmet jelent a helyi növényev k ellen. A kémiai védelem hatékonyságát a boróka illóolaj-

tartalma és min sége együttesen befolyásolja, ami nagy változatosságot mutathat él helyenként és 

évszakonként is, vagy akár az egyes egyedek között. Így a növényev knek nem közömbös, hogy az 

egyes él helyeken mikor melyik egyedet fogyasztják. 
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Célkit zések 
 

Dolgozatomban a Kiskunsági Nemzeti Park homoki nyáras-borókás társulásaiban 

megfigyelhet  növény-növényev  kapcsolatokat vizsgáltam terepi és laboratóriumi körülmények 

között. A dolgozat els  felében a növényev k táplálékválasztását és az illóolajos boróka bokrok 

rágásának jelenségét, majd a boróka növényi védekezését szolgáló illóolaj-mennyiséget 

befolyásoló tényez k korrelatív kapcsolatát, végezetül a szelektív táplálkozás vegetáció formáló 

hatásait vizsgáltam. 

 

Az alábbi f  kérdésekre kerestem a választ: 

1. A boróka illóolaj-tartalmának és min ségének szerepe a növényev k táplálkozásában; a 

borókarágás rövid- és hosszútávú következményei. 

2. A borókák illatának és az illóolajok kemotípusainak szerepe a juhok borókarágásában. 

3. Naiv házi nyulak táplálékválasztását befolyásoló tényez k kísérletes vizsgálata: az illóolaj 

mennyiségének és min ségének, valamint az illatoknak a szerepe. 

4. A közönséges boróka illóolaj-tartalmának növényi védekezésben betöltött szerepe, az illóolaj 

mennyiségét befolyásoló biotikus és abiotikus tényez k vizsgálata. 

5. A tájszinten is megjelen  vegetáció formáló tényez k – a növényev , az árnyékolás és az 

allelopátia – hatásainak összehasonlítása. 

 

 

Anyag és módszer 
 

1. A közönséges boróka illóolajának szerepe a juhok borókarágásában 

A vizsgálatban juhok által különböz en megrágott Juniperus communis bokrok szezonális 

illóolaj-tartalmát mértük. Az illóolaj min ségbeli különbségeinek vizsgálatához rágott és rágatlan 

bokrokat választottunk, majd a kivont illóolaj kémiai összetételét gázkromatográfiás módszerrel 

határoztuk meg.  

A növényev k borókarágásának hatásait két különböz  lépték  skálán vizsgáltuk. Az 

orgoványi borókásban a populáción belüli rágottság térbeli mintázatából következtettünk a 

növényev k jelenlétének vegetációra gyakorolt hatására, amit az állomány szélét l a borókás 

középpontjáig húzott transzekt mentén vizsgáltunk. 
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A növényev k jelenlétének a borókákra gyakorolt hatásait populációs lépték  skálán is 

mértük. Három, egymástól földrajzilag izolált, eltér  rágási tradíciókkal rendelkez  borókásban 

mértük meg a borókák koreloszlását a növényev k jelenlétének hosszútávú hatásainak 

kimutatásához.  

 

2. Az illatok és az illóolaj komponensek szerepe a juhok boróka választásában 

Az orgoványi borókásból er sen rágott és rágatlan közönséges boróka bokrokat 

választottunk ki, hogy meghatározzuk a hajtások illóolaj-összetételének mintázatát. Az ágak 

komplex illatmintázatát egy objektív érzékszervi analitikai eszközzel, elektronikus-orr készülékkel 

mértük. Az illóolaj komponensek számát és az elektronikus-orr érzékel ib l származó 

válaszváltozók számát f komponens analízis (PCA) segítségével külön-külön csökkentettük. A 

kapott f komponensek (PC) alapján osztályoztuk az egyes bokrokat. A borókarágottság, és az illat- 

és az illóolaj-mintázatok közötti kapcsolatot általános lineáris kevert modell segítségével 

elemeztük. A választásban szerepet játszó illóolaj-komponensek szerepét faktoranalízissel mutattuk 

ki. 

 

3. Az illat és az illóolajok szerepe naiv házi nyulak táplálékválasztásában 

A táplálék min ségfügg  fogyasztását táplálékválasztásos tesztek segítségével, 

laboratóriumi körülmények között vizsgáltuk naiv házi nyulakon. A tápnövények fajok közötti és 

fajon belüli különbségeinek vizsgálatában a választás érzékenységét él  növényi hajtásokkal 

teszteltük. Az els  szituációban két díszborókát kínáltunk fel az állatoknak, amelyek látványukban 

és illóolaj-összetételükben is különböztek. A második szituációban a korábban már illat- és 

illóolaj-mintázat alapján jellemzett, juhok által rágott és nem rágott közönséges boróka hajtásokat 

kínáltunk fel.  

 Teszteltük az illóolaj mennyiségének és min ségének fogyasztásban betöltött szerepét. A 

nyulaknak mesterségesen összeállított, egy kisebb és egy nagyobb illóolaj dózis hozzáadásával 

kezelt, monoterpén- és oxigenált monoterpén-domináns, tápot kínáltunk fel. 

 A naiv és a tapasztalt állatok illat alapú választását úgy vizsgáltuk, hogy a teszt kezdete 

el tt pár héttel az alanyok egy részét boróka hajtásokkal, míg a másik felét szénával el etettük. A 

kés bbi táplálékválasztásos tesztben a felkínált tápláléknak csak az illatát módosítottuk úgy, hogy a 

táplálék mellé helyezett sz r papírra intenzív illatú boróka illóolajat, illetve semleges illatú 

szezámolajat tettünk. 
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4. A közönséges boróka illóolaj-tartalmát befolyásoló tényez k  

 A közönséges boróka növényi védekezésében fontos szerepet betölt  illóolajának 

mennyiségére ható biotikus és abiotikus tényez k kapcsolatát egy korrelatív vizsgálatban 

elemeztük. A bugaci, a bócsai és az orgoványi boróka populációból fiatal és feln tt boróka 

egyedeket választottunk ki, és a morfológiai bélyegek meghatározása után mértük a hajtások 

illóolaj-tartalmát, és becsültük a populációt alkotó borókák ivararányát.  

 

5. A nyúlrágás hatásai a borókások körüli gyepvegetációra 

 A borókás foltok kürül él  gyep kiritkulásáért felel s hatásokat a tatárszentgyörgyi 

borókásban vizsgáltuk hagyományos növénycönológiai felvételezéssel, valamint az NDVI-érték 

mérésével. Az üregi nyulak szerepét úgy teszteltük, hogy összehasonlítottuk a nyulak által elfoglalt 

borókák körüli gyepborítást a nyúlmentes boróka foltok körüli növényzettel. Az árnyékolásból 

fakadó mikroklimatikus különbségek kimutatásához összehasonlítottuk a boróka foltok északi és 

déli oldalán él  növényborítást. Az allelopátia hatásának kimutatásához a borókákhoz közel és 

távol él  növényborítást vetettük össze. A boróka allelopátiás hatását laboratóriumi, saláta mag 

bioassay módszerrel is vizsgáltuk. 

Az üregi nyulak táplálékösszetételét mikrohisztológiás analízissel határoztuk meg, és az 

eredményeket a kijelölt kvadrátokban talált növényi kínálattal hasonlítottuk össze. 

 

 

Eredmények és következtetések 
 

1. A közönséges boróka illóolajának szerepe a juhok borókarágásában 

A borókarágottság mértéke fordított arányban állt az illóolaj mennyiségével. Az illóolaj-

tartalom szezonális ingadozást mutatott, nyári minimum és téli maximum értékkel. Az illóolaj 

min ségének szintén szerepe lehet a rágottságban, mert bizonyos komponensek esetében 

mennyiségbeli eltéréseket kaptunk a rágott és nem rágott bokroknál; magasabb koncentrációban 

voltak mérhet k a rágatlan bokrokban a -3-karén és -myrcén komponensek, míg a rágottakban 

egyedül az -pinén dominált. A juh és a nyúl borókarágása id ben nem átfed  egymással, mert a 

hagyományos legeltetési rendszer szerint a juhok csak tavasszal és sszel legelhettek, míg az üregi 

nyúl els sorban a téli táplálékhiányos id szakban fogyasztotta a borókát. Emiatt a borókák kémiai 

védelmének hatékonysága eltér az egyes évszakokban eltér  lehet. 

Az orgoványi borókásban a rágott bokrok gyakoriságának térbeli viszonyait feltérképezve 

megállapítottuk, hogy a rágott bokrok aránya csökkent a borókás szélét l a belseje felé, ami arra 
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utal, hogy ezen az él helyen a rágottságért els sorban a juhok a felel sek. A bugaci borókás 

koreloszlása öreged , alacsony megújulási képességgel bíró populáció képét mutatja, míg a másik 

két (bócsai ill. orgoványi) állomány, ahol a korosztályok gyakorisága az öregedéssel csökkent, 

stabilis populációra utal. Az egyes él helyeken a növényi populációk között kimutatható 

koreloszlási különbségek a növényev k eltér  faji összetételével és táplálkozási szokásaival 

magyarázhatók. 

 

2. Az illatok és az illóolaj komponensek szerepe a juhok boróka választásában 

Az illóolaj komponensek mintázata és az illat-mintázat alapján a Juniperus communis 

egyedek rágottságuk szerint szétválaszthatók voltak. A faktoranalízis során az illóolaj 

komponenseket három nagy csoportba tudtuk sorolni a molekula mérete és a szerkezete alapján: 

domináns monoterpének, szeszkviterpének és egyéb monoterpének. A domináns monoterpének 

alapján az egyedeket három, f  kemotípusba tudtuk besorolni: -3-karén, szabinén és az -pinén. A 

-3-karén kemotípust a mi vizsgálatunk írta le el ször ennél a fajnál.  

A boróka illóolaját nagy számú, változatos szerkezet  és élettani hatású terpén komponens 

alkotja, az összetev k különböz  koncentrációkban vannak jelen a keverékben. A növényev  

táplálkozása során feltehet en nem az egyes komponensek alapján ítéli meg a növény 

fogyaszthatóságát, hanem annak MNA-inak együttes, integrált hatása alapján. A növény 

elfogyasztása el tt annak kémiai min ségér l az illatmintázat alapján szerezhet el zetes 

tapasztalatot, az illat h en tükrözi a komponensek összetételét. 

 

3. Az illat és az illóolajok szerepe naiv házi nyulak táplálékválasztásában 

A naiv egyedek érzékszervi érzékenysége elegend  ahhoz, hogy különbséget tudjanak tenni 

a különböz  fajú borókahajtások vagy az egy fajba tartozó, de kémiai min ségükben eltér  

hajtások között. A boróka kiválasztásánál az illóolaj kémiai összetétele és a hozzájuk társuló 

illatmintázatok alapvet en meghatározzák a fogyasztás kimenetelét. A táplálékválasztás hátterében 

húzódó mechanizmusok átfed ek lehetnek az egyes növényev  fajok között, mivel a nyulak a 

laboratóriumban hasonló módon válogattak a hajtások között, mint a juhok a terepen. 

Mesterségesen összeállított illóolaj keverékkel kezelt táp választásánál csak az illóolaj 

mennyisége és/vagy az ezzel arányos illat intenzitása számított a választásban, míg annak 

min sége nem. A tanulással kapcsolatos tesztben összehasonlítottuk a boróka fogyasztásához 

kapcsolt illattanulást a táplálékválasztásban betöltött szerepével, és azt kaptuk, hogy az illat 

jelent s szerepet játszott a választásban; a boróka illatú tápból kevesebb fogyott, mint a 

kontrollból, valamint a naiv egyedek több borókás tápot ettek, mint a tapasztaltak. A naiv állatok 
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esetében a táplálkozási neofóbia averziót válthat ki az intenzív illatú táplálékkal szemben, mert az 

intenzív terpénes illat utal a táplálék magas illóolaj-tartalmára. Ez a viselkedésben megnyilvánuló 

gátlás megakadályozza az állatot a túl nagy mennyiség  táplálék, és így esetlegesen mérgez  

anyagok bevitelében. 

 

4. A közönséges boróka illóolaj-tartalmát befolyásoló tényez k  

A növényev kkel szemben a közönséges boróka illóolaja hatékony kémiai védelemnek 

számít. Mennyiségét alapvet en meghatározza a bokrok ivara, hajtásainak vertikális helyzete, 

életkora, illetve a pajzstetvekkel való fert zöttsége. 

Az ivari különbségb l fakadó tulajdonságok egyedi és populációs szinten is különböznek. 

Egyedi szinten a források felhasználásánál trade-off kapcsolat lehet a kémiai védekezés és a 

növekedés között; a porzós egyedek nagyobbra n nek a term söknél, és az illóolaj-tartalmuk is 

magasabb. Ennek oka a szaporodásba történ  eltér  mérték  ivari befektetés lehet; a term söknek 

a szaporodás érdekében több biomasszát kell el állítaniuk, és így kevesebb forrást tudnak a kémiai 

védelmükre fordítani. A term s egyedek rövidebb ideig élnek a porzósokhoz képest, ami a 

növényev kkel vagy patogén gombákkal szembeni alacsonyabb védekez  képességgel 

magyarázható. Az ivari különbség populációs szinten kihat a populáció ivararány eloszlására is. Az 

általunk vizsgált borókásokban az ivararány a porzós egyedek felé tolódott el. A vizsgálataink 

eredményei a „fenotípusos védekezés allokációs költsége alhipotézis” predikcióit támogatják.  

 A pajzstetvekkel fert zött egyedekben magasabb illóolaj-tartalmat mértünk, mint a nem 

fert zött egyedekben, ami a Juniperus communis indukált védekezésére utalhat. A növény 

védekez  rendszere a rovarok szívogatása hatására beindul, és mi már – fert zöttségt l függ en – a 

megnövekedett illóolaj-tartalmat mértük. A felhalmozódó illóolaj repellens hatása feltehet leg 

azért nem hat a rovarokra, mert az illóolajok felhalmozódásának helye elkülönül a rovarok által 

szivogatott szövetrészekt l. 

 

5. A nyúlrágás hatásai a borókások körüli gyepvegetációra 

A három – növényev , fény- és h mérséklet, allelopátia – lehetséges tesztelt tényez  külön-

külön is képes lenne kiritkítani a vegetációt a borókák körül. A tatárszentgyörgyi borókásban 

viszont a bokrok körüli növényekben gyér, homokos, sáv kialakulását az üregi nyulak jelenlétével, 

és azok szelektív táplálkozásával lehet magyarázni.  

A boróka allelopátiájával kapcsolatos laboratóriumi vizsgálatunk eredménye azt mutatja, 

hogy ez a növény-növény interakció is résztvehet a vegetáció formálásában, de ez a hatás terepi 

körülmények között kevésbé tud érvényesülni.  



8 

Az üregi nyulak a nyúlvárhoz közeli boróka bokrok pár méteres körzetében igen 

hatékonyan át tudják formálni a vegetációt. A nyulak aktuális táplálék-összetételének 

meghatározásakor azt találtuk, hogy azoknak a fajoknak a borítása a legalacsonyabb a bokrok 

környezetében, amelyeket a nyulak fogyasztottak. Ez közvetlenül igazolja a nyulak szerepét a 

gyepek kiritkulásában, és a tájszint  heterogenitás növelésében. A nyulak okozta térbeli 

heterogenitás és az éghet  anyagok csökkenése fontos szabályozó tényez i lehetnek a 

borókásokban gyakorta jelentkez  t zvészek kialakulásában és terjedésében. 
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