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••Magyarország Magyarország agroökológiaiagroökológiai helyzete különleges, mert nagy arányú mezei élıhellyel rendelkehelyzete különleges, mert nagy arányú mezei élıhellyel rendelkezik, ahol különlegesek az állatzik, ahol különlegesek az állat--

és növénytársulásokés növénytársulások

••A mezei élıhelyek többsége mezıgazdaságilag mővelt területen helA mezei élıhelyek többsége mezıgazdaságilag mővelt területen helyezkedik el, így ezekre alapvetı az ember befolyásayezkedik el, így ezekre alapvetı az ember befolyása

••Az ember az összes itt található populációk dinamikáját befolyásAz ember az összes itt található populációk dinamikáját befolyásolni tudjaolni tudja

••Különbözı tevékenységeket a mezıgazdaság különbözı ágazatai folyKülönbözı tevékenységeket a mezıgazdaság különbözı ágazatai folytatják, így ezeket össze kell hangolnitatják, így ezeket össze kell hangolni

••A grafikonon három jól elkülöníthetı rész látszik: ahol a nyulakA grafikonon három jól elkülöníthetı rész látszik: ahol a nyulak száma mérsékelten csökken, ahol erısen csökken, és ahol elfogytszáma mérsékelten csökken, ahol erısen csökken, és ahol elfogytakak

••A mérsékelt csökkenésnél az emberek nyulat fogyasztanak, a meredA mérsékelt csökkenésnél az emberek nyulat fogyasztanak, a meredekebben csökkenınél nyulat és búzát egyaránt, ezért a terület nyekebben csökkenınél nyulat és búzát egyaránt, ezért a terület nyúleltartó képessége is csökken. Amikor úleltartó képessége is csökken. Amikor 

elfogynak a nyulak, az emberek csak búzát fogyasztanak, bár ez nelfogynak a nyulak, az emberek csak búzát fogyasztanak, bár ez nem szakasz, csak egy pont.em szakasz, csak egy pont.

••A KözépA Közép--Európára jellemzı területeken kialakuló táplálékhálózatok speciáEurópára jellemzı területeken kialakuló táplálékhálózatok speciális esete a mezıgazdasági területeken kialakuló hálózatlis esete a mezıgazdasági területeken kialakuló hálózat, itt a , itt a trofikustrofikus

szintek azonosak, mint más táplálékláncokban, az egyes szinteketszintek azonosak, mint más táplálékláncokban, az egyes szinteket elfoglaló populációk a jellegzetesek, ahogy a képen láthatóelfoglaló populációk a jellegzetesek, ahogy a képen látható

••A tápláléklánc számunkra elsıdlegesen fontos részében (búza A tápláléklánc számunkra elsıdlegesen fontos részében (búza -- nyúl nyúl -- ember alrendszer) nem csak egy útvonal létezik, az ember a búzáember alrendszer) nem csak egy útvonal létezik, az ember a búzát t 

közvetlenül is fogyaszthatja, valamint a búzát elfogyasztó nyulaközvetlenül is fogyaszthatja, valamint a búzát elfogyasztó nyulat is fogyaszthatjat is fogyaszthatja

••Minthogy ez egy mezıgazdasági terület, ahol gazdasági társaságokMinthogy ez egy mezıgazdasági terület, ahol gazdasági társaságok tevékenykednek, agrárökológiai szempontból a feladatunk kettıs.tevékenykednek, agrárökológiai szempontból a feladatunk kettıs. Egyrészt, Egyrészt, 

a lehetı legnagyobb gazdasági haszonnal kell mőködtetni a rendsza lehetı legnagyobb gazdasági haszonnal kell mőködtetni a rendszert, másrészrıl pedig ügyelni kell rá, hogy hosszú távon fönntarert, másrészrıl pedig ügyelni kell rá, hogy hosszú távon fönntartható legyentható legyen

••Mivel az ember az agroökológiai rendszerek meghatározó tényezıjeMivel az ember az agroökológiai rendszerek meghatározó tényezıje, döntési lehetıség áll elıtte a két választható útvonal között, döntési lehetıség áll elıtte a két választható útvonal között

••A búza hasznosítása alatt a szakszerő növénytermesztést, míg a mA búza hasznosítása alatt a szakszerő növénytermesztést, míg a mezeinyúl hasznosítása alatt az okszerő vadgazdálkodást értjük. Eezeinyúl hasznosítása alatt az okszerő vadgazdálkodást értjük. Ezt lényeges zt lényeges 

kihangsúlyozni, mert sok esetben a nyúl hasznosításán csak annakkihangsúlyozni, mert sok esetben a nyúl hasznosításán csak annak a vadászatát értik, de jelen esetben egy teljes vadgazdálkodásra vadászatát értik, de jelen esetben egy teljes vadgazdálkodásról van szóól van szó

••A két lehetséges út között jelentıs különbség van anyagA két lehetséges út között jelentıs különbség van anyag-- és energiaforgalom tekintetében. és energiaforgalom tekintetében. 

Anyagforgalom szerint az embernek az apróvad kihagyása elınyös, Anyagforgalom szerint az embernek az apróvad kihagyása elınyös, mert ott is keletkezik mert ott is keletkezik 

veszteség, viszont energiaforgalom szempontjából a nyulak közbeiveszteség, viszont energiaforgalom szempontjából a nyulak közbeiktatása elınyös, mert így ık ktatása elınyös, mert így ık 

elvégzik a növényi anyag állativá alakítását, és az embernek márelvégzik a növényi anyag állativá alakítását, és az embernek már állati eredető, a saját állati eredető, a saját 

szervezetéhez jobban hasonlító, így jobb minıségő élelmiszer állszervezetéhez jobban hasonlító, így jobb minıségő élelmiszer áll rendelkezésére. Tehát a rendelkezésére. Tehát a 

gazdálkodó aszerint dönthet, hogy az anyag, vagy az energia állgazdálkodó aszerint dönthet, hogy az anyag, vagy az energia áll--e szőkösen rendelkezésére. e szőkösen rendelkezésére. 

Mivel az energia nem körforgásban van a rendszerben, hanem keresMivel az energia nem körforgásban van a rendszerben, hanem keresztülfut rajta, a döntés úgy ztülfut rajta, a döntés úgy 

szokott lezajlani, hogy amíg nem válik a tápanyag szőkössé, addiszokott lezajlani, hogy amíg nem válik a tápanyag szőkössé, addig az energetikailag kedvezıbb, g az energetikailag kedvezıbb, 

tehát az állati tápanyagot választják, és csak akkor tolódik el tehát az állati tápanyagot választják, és csak akkor tolódik el a növényi felé, amikor a tápanyag a növényi felé, amikor a tápanyag 

korlátozó tényezıvé válikkorlátozó tényezıvé válik

••Adott növényi bázis mellett, minden emberi populációmérethez tarAdott növényi bázis mellett, minden emberi populációmérethez tartozik egy optimális tozik egy optimális 

nyúllétszám nyúllétszám 

••Egy számítógépes szimulációt készítettünk, amelyikkel modellezheEgy számítógépes szimulációt készítettünk, amelyikkel modellezhetjük a döntési helyzetet, tjük a döntési helyzetet, 

ennek a kezelıfelülete látható a képen. A program a ennek a kezelıfelülete látható a képen. A program a 

http://www.mkk.szie.hu/dep/nttt/munkatarsak/tarnawa.htmhttp://www.mkk.szie.hu/dep/nttt/munkatarsak/tarnawa.htm címen érhetı el. A kezelıfelületen címen érhetı el. A kezelıfelületen 

minden értékhez valós adatokat adtunk meg, de ezek tetszés szeriminden értékhez valós adatokat adtunk meg, de ezek tetszés szerint változtathatóak. A nt változtathatóak. A 

rendelkezésre álló, adott növényi bázist be lehet állítani, és erendelkezésre álló, adott növényi bázist be lehet állítani, és ezen paraméter mellett az emberek zen paraméter mellett az emberek 

számának függvényében alakul a nyulak számaszámának függvényében alakul a nyulak száma

••Az alapbeállításunk szerinti értékekkel kapott eredményekbıl az Az alapbeállításunk szerinti értékekkel kapott eredményekbıl az alábbi grafikon szerkeszthetıalábbi grafikon szerkeszthetı

mezeinyúl ember

környezet
búza

Tápláléklánc modellje az agroökológiai

rendszerben

••Amennyiben kiterjesztjük ezt, és a búza helyett minden növényi tAmennyiben kiterjesztjük ezt, és a búza helyett minden növényi terméket értünk, és a nyúl helyett minden állati terméket, akkor erméket értünk, és a nyúl helyett minden állati terméket, akkor megérthetjük, miért van az, hogy a nagyon megérthetjük, miért van az, hogy a nagyon 

túlnépesedett országok „növényevık”, a nem túlnépesedett országotúlnépesedett országok „növényevık”, a nem túlnépesedett országok „mindenevık” és az alulnépesedett országok „húsevık”.k „mindenevık” és az alulnépesedett országok „húsevık”.

••Mivel Magyarország nem túlnépesedett ország, ezért az apróvadnakMivel Magyarország nem túlnépesedett ország, ezért az apróvadnak szerepe van, és helye kell, hogy legyen az szerepe van, és helye kell, hogy legyen az agroökológiaiagroökológiai rendszerekben. A mezıgazdasággal és rendszerekben. A mezıgazdasággal és 

vadgazdálkodással foglalkozók felelısége, hogy helyesen, „bölcsevadgazdálkodással foglalkozók felelısége, hogy helyesen, „bölcsen” hasznosítsák ezt a természeti erıforrást.n” hasznosítsák ezt a természeti erıforrást.

A szimulációs program kezelıfelülete

A döntési modell szimulációjának eredménye:

A nyulak számának változása
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Nyulak száma az emberi fogyasztás elıtt

nyulak száma az emberi fogyasztás után


