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Előszó 
 
 

A KÁRPÁT-MEDENCE,  
MINT ÖSSZEFÜGGŐ TERMÉSZETI ÉS VÍZRAJZI EGYSÉG  

ÉS A HATÁROKON ÁTÍVELŐ ÖKOLÓGIAI TERVEZÉS  
ÉS KÖZÖSEN VISELT FELELŐSSÉG TERE 

 
Erőforrásaink kimerülőben, a természeti rendszerek túlterhelése, az öko-

szisztéma - szolgáltatások minőségi romlása, a klímaváltozás és hatásai mind-mind 
szükségessé teszik, hogy oktatással, ismeretterjesztéssel segítsük elő annak felismeré-
sét és belátását - nem csak a politikai döntéshozók részéről -, hogy egy fizikailag kor-
látos világban élünk. Csak egyetlen bolygónk van.  
Erkölcsi kötelességünk, s egyben unokáink iránti felelősségünk is, az utánunk követ-
kező generációk számára élhető világot hagyni, s annak valamennyi feltételét biztosí-
tani. Ennek megteremtése azonban csak akkor lehetséges, ha a gondolkodásunkban 
jelentős változás megy végbe. A csak a rövidtávú profitmaximalizálást ismerő szemlé-
let nem csak erőforrásainkat minimalizálja pótolhatatlanul, de a gazdaság és a társada-
lomszervezés alapját jelentő értékeinket kérdőjelezi meg. A természetet és az embert 
egyaránt nem szolgáló, hanem az azonnali hozamnak kiszolgáltató, szolidaritáshiá-
nyos gondolkodás hosszútávon az emberi és természeti értékek eldologiasításával 
nem csak környezetünket, de életmódunkat, kultúránkat veszélyezteti.  
A pénzügyi, gazdasági, környezeti, migrációs válsághelyzetek világosan jelzik szám-
unka: paradigmaváltásra van szükség.  
Ennek a szemléletváltásnak az elsődleges felelőssége, a jövő értelmiségéé, tudósaié, 
döntéshozóié, akik már nem csak egy maradékelven működő szektorális szakpoliti-
kaként gondolnak a környezetvédelemre, s nem csupán belátják annak szükségszerű-
ségét, hogy a rendszerszerű problémákra rendszerszerű válaszokat kell adni, hanem 
mindennapi gondolkodásuk immanens részévé válik az emberi jól-lét iránti igény, s a 
fenntarthatóság megteremtése. Azon fenntarthatóságé, melyben a társadalmi-szociális 
célok mellett a gazdaság eszköz, s a környezet korlátként jelenik meg. 
A XXI. században új szolidaritásra van szükség, nem csak a társadalomszervezésben, 
de az ember és a természet viszonyában is. Ismét értékvilágunk középpontjába kell, 
hogy kerüljön: a méltányosság, harmónia, együttműködés, igazságosság. 
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A Kárpát-medence, mint összefüggő természeti és vízrajzi egység, nem csak a nem-
zeti összetartozás térbeli megjelenítője, hanem a határokon átívelő ökológiai tervezés 
és közösen viselt felelősség tere is.  
A magyar-magyar, fejlesztés központú, nemzetpolitikai és ökológiai együttműködés 
az új szolidaritásra és közös felelősségre mutat példát, a fenntarthatóság megteremté-
se és az oktatás-képzés területén is. 
 
Ebben az esztendőben Beregszász ad otthont a XII. Kárpát-medencei Környezettu-
dományi Konferenciának. A régió szellemi központjaként ezzel is elősegítve és to-
vább építve azokat az oktatási, képzési, tudományos, kutatási stratégiákat, melyek egy 
új globális világban az új európai kihívásokra új XXI. századi válaszokat adnak. 
 
Gratulálok a szervezőknek, rendezőknek, s minden résztvevőnek a nemzetet gyarapí-
tó munkájához sok sikert kívánok! 
 
Budapest, 2016. május 23. 
 
 
 
 

 
 Dr. Szili Katalin 
 az Országgyűlés volt elnöke  
 miniszterelnöki megbízott  
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Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Románia 

Dr. NAGY Béla  
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Ukrajna 

Dr. RÉDEY Ákos  
Pannon Egyetem, Magyarország 

Dr. SZABÓ Mária 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyarország 

Dr. SZÉP Sándor  
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Románia 

Dr. SZŰCS Péter 
Miskolci Egyetem, Magyarország 

Dr. URÁK István  
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Románia 
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A konferencia szervezőbizottsága: 
 
A konferencia elnöksége: 

MÓCSY Ildikó PhD – a konferencia tiszteletbeli elnöke 
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Románia 

URÁK István PhD – elnök,  
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Románia 

FODOR Gyula PhD – kárpátaljai társelnök,  
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Ukrajna 

HATVANI Zsolt Ákos PhD – Kárpát-medencei társelnök,  
Pécsi Tudományegyetem, Magyarország 

 
 
Szervezőbizottsági tagok: 

HADNAGY István  
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Ukrajna 

KOLOZSVÁRI István  
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Ukrajna 

ZSIGMOND Andreea-Rebeka PhD  
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Románia 

SZIGYÁRTÓ Irma-Lídia PhD  
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Románia 

CSICSEK Gábor  
Pécsi Tudományegyetem, Magyarország 

KISS Ibolya PhD  
Pécsi Tudományegyetem, Magyarország 
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Előadások és poszterek: 
 
ELŐADÓKNAK: 

A szekció-előadások – 5 perces vitával együtt – 20 perc időtartamúak. Kérjük, 
hogy az előadások 15 perces időtartamát mindenki vegye komolyan. 
 
 
POSZTER-készítőknek: 

A poszterek alakja álló (portrait), mérete legfeljebb A0-ás lehet. 
A posztereket a konferencia első napján kérjük felhelyezni, hogy a rendezvény teljes 
időtartama alatt megtekinthetők legyenek. A Poszterszekció idején kérjük, a szerzők 
tartózkodjanak a poszterük közelében. 
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PROGRAM 
  

2016. június 1. (szerda) 

17:00 – 19:00  Regisztráció  

18:00 – 19:00  Köszöntő beszédek, a Konferencia megnyitása 

OROSZ Ildikó  
18:00 – 18:10  

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

TONK Márton  
18:10 – 18:20  

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

HORVÁTH Attila  
18:20 – 18:30  A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar 

köszöntője 

SOMODI Imre  
18:30 – 19:00  

Ferenc pápa Laudato si' kezdetű enciklikájá 

Zenés állófogadás (Welcome party) 
19:00 – 21:00  

Helyszín: a főiskola aulája 
 
 

2016. június 2. (csütörtök) 

8:00 – 18:00  Regisztráció (egész nap folyamatos) 

9:20 – 10:20  Plenáris előadások 
HÉJJ Andreas 

9:20 – 9:40  Az igazi fenntarthatóság az ember természetével szemben 
is fenntartható elvárásokra épül 

SZILI Katalin 
9:40 – 10:00  

Adj nekik holnapot! I. 

SZENTPÉTERI L. József 
10:00 – 10:20  

Adj nekik holnapot! II. 

10:20 – 10:40  Kávészünet 

10:40 – 12:40  Tudományos szekció I–II. 
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Tudományos szekció I. – Környezeti földrajz 1. 

Szekcióvezetők: Szabó Mária, Izsák Tibor 

Izsák Tibor 
10:40 – 11:00 

A tiszai árvizek gyakorisága Tiszaújlaknál (Kárpátalja) 

Darabos Enikő, Miklós Rita, Kovács Péter, Szűcs Péter, 
Lénárt László 

11:00 – 11:20 A Bükki Karsztvízészlelő Rendszer adatainak vizsgálata a 
hegységben jelentkező klímaváltozás jellegének és követ-
kezményeinek meghatározására 

Hadnagy István, Tar Károly 
11:20 – 11:40 A függőleges szélprofil statisztikai jellemzői Beregszász 

beépített területén 

Józsa Edina  
11:40 – 12:00 

Hidrogeomorfológiai vizsgálatok egy gerecsei kisvízgyűjtőn 

Poszet Szilárd, Gál Andrea 
12:00 – 12:20 Geomorfológiai folyamatok oktatási célú monitorozása 

Kolozsvár területén 

Szabó Mária, Munkácsy Béla, Michalkó Gábor,  
Horváth Gergely, Csüllög Gábor, Tamás László,  
Harmat Ádám, Budai Edina 12:20 – 12:40 

Térségi kihívások a megújuló energiaforrások alkalmazásában 
a Bükkalján  

  

Tudományos szekció II. – Környezeti földtan  

Szekcióvezetők: Kiss Ádám, Poszet Szilárd 

Koczur Szilvia, Kollárik Cintia, Jaloveczki Boglárka, 
Zacháry Dóra, Völgyesi Péter, Szalai Zoltán,  
Szabó Csaba  10:40 – 11:00 

Ajkai padlásporok fázis- és szemcseelemzése  

Szakács Sándor, Néda Tamás, Mócsy Ildikó,  
Szacsvay Kinga, Poszet Szilárd, Gál Ágnes  

11:00 – 11:20 Talajlevegőben és kútvízben mért radonkoncentráció-
értékek és geológiai adottságok összefüggése három erdélyi 
megyében. Előzetes adatok 
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Kollárik Cintia, Koczur Szilvia, Zacháry Dóra,  
Völgyesi Péter, Matschullat Jörg, Szabó Csaba  

11:20 – 11:40 
Ólom forrásának meghatározása ajkai padláspor mintákban 
ólomizotópok alkalmazásával 

Király Csilla, Szamosfalvi Ágnes, Szabó Zsuzsanna, 
Szabó Csaba, Falus György  

11:40 – 12:00 
A CO2 csapdázódásának mértéke a Mihályi-Répcelak  
természetes CO2-előfordulás telepeiben  

Székely István, Kolencsikné Tóth Andrea, Tóth Viktória, 
Madarász Tamás  12:00 – 12:20 

DKS-permeabiméterrel végzett rediffúziós vizsgálatok 

Kátai Orsolya Renáta, Tóth Attila, Káldos Réka,  
Szabó Csaba  

12:20 – 12:40 Kősó petrográfiai és fluidumzárvány-vizsgálatának jelentő-
sége – kitekintés az Erdélyi-medence sótelepeinek vizsgála-
tából származó előzetes eredményekre  

12:40 – 14:00  Ebéd 

14:00 – 16:20  Tudományos szekció III–IV. 

  

 

 
 

Tudományos szekció III. – Ökológia  

Szekcióvezetők: Körmöczi László, Urák István 

Urák István, Gallé Róbert, Gallé-Szpisjak Nikolett, 
Zsigmond Andreea-Rebeka, Hartel Tibor  14:00 – 14:20 

Arachnofaunisztikai értékek a diósi fáslegelőn  

Andrik Eva, Protopopova Vira, Shevera Myroslav  
14:20 – 14:40 Invázív növényfajok terjedése Kárpátalja (Ukrajna) termé-

szetes és antropogén élőhely típusaiban  

Czékus Borisz  
14:40 – 15:00 

A parlagfű (Ambrosia elatior) is egyszer elveszíti hatalmát  

Csicsek Gábor, Hollós Roland,  
Ortmann-né Ajkai Adrienne  15:00 – 15:20 

Mecseki bükkösök elegyfajainak vizsgálata  

15:20 – 15:30  Kávészünet 
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Szigyártó Irma-Lidia, Urák István,  
Zsigmond Andreea-Rebeka  

15:30 – 15:50 
Bevonatalkotó kovaalgák faji megoszlása a környezeti válto-
zók függvényében, a máramarosi tőzeglápokban (Románia)  

Szinetár Csaba, Takács Gábor  

15:50 – 16:10 Pannon homoki gyepek élőhely-rekonstrukciójának monito-
rozása talajfelszíni pókok segítségével 

Takács Marianna, Oláh János  
16:10 – 16:30 A telelőfürt kialakulása utáni vándoroltatás hatása a méhek 

tavaszi fejlődésére 

 

 
 

Tudományos szekció IV. – Környezeti kémia  

Szekcióvezetők: Hegedűs Erzsébet, Mócsy Ildikó  

Rápó Eszter, Majdik Kornélia, Tonk Szende  
14:00 – 14:20 Fitoextrakciós módszer használata azoszínezékkel szennye-

zett víz remediálására  

Viktória Vargha, Balázs Menyhért, Tamás Csoknyay,  
Levente Kárpáti  14:20 – 14:40 

Behavior of polyolefin films in soil and in compost  

Zsigmond Andreea-Rebeka, Nagy Emese,  
Tóth Krisztina, Ördög Attila, Tari Irma  

14:40 – 15:00 
Közúti forgalom hatásának vizsgálata a pitypang (Taraxacum 
officinale) és a talaj elemösszetételére  

Simon László, Makádi Marianna, Uri Zsuzsanna,  
Vincze György, Irinyiné Oláh Katalin, Vígh Szabolcs,  
Kis István Attila, Zsombik László  

15:00 – 15:20 
Riolittufa és nitrogén fejtrágyák hatása az energiafűz 
(Salix sp.) leveleinek elemfelvételére, fotoszintézisére és a 
talajlégzésre  

15:20 – 15:30  Kávészünet 

Csoma Zoltán, Balog Nóra, Csoma Zsuzsanna, 
Bondarcsuk Tatjana  

15:30 – 15:50 
Nehézfémek háttérkoncentrációi a talajban és felhasználásuk 
a szennyezettség indikálására egy kárpátaljai mintaterületen  
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Tóth Márton, Kovács Balázs, Czinkota Imre  
15:50 – 16:10 

A rudabányai tó vízkémiai vizsgálata  

Nagy Boldizsár, Török Annamária, Tonk Szende,  
Majdik Kornélia  

16:10 – 16:30 
Trifenilmetán alapvázú festékanyagok fitoremediációja vízi-
növényekkel  

16:30 – 16:45 Kávészünet 

16:45 – 18:00 Poszterszekció 

Fakultatív városnézés 
18:00-tól 

(Indulás a főbejárat elől) 

  
 

2016. június 3. (péntek) 

8:00 – 15:00 Regisztráció (egész nap folyamatos) 

9:00 – 10:20 Plenáris előadások 

MARUZSA Zoltán 
9:00 – 9:20 

Felsőoktatás, tudományosság, szakkollégium 

LENTI István  
9:20 – 9:40 

In memoriam: Prof. Dr. Vörös József (1929–1991)  

KISS Ádám, SZABÓ Mária  
9:40 – 10:00  A megújuló energiatermelési módok elterjedésének szak-

emberképzési vonatkozásai  

BÁRÁNY Sándor  
10:00 – 10:20 

Koagulánsok és flokkulánsok alkalmazása a víztisztításban  

10:20 – 10:30  Kávészünet 

10:30 – 12:00  Poszterszekció 

12:00 – 13:30  Ebéd 

13:30 – 15:50  Tudományos szekció V–VI. 

    

Tudományos szekció V. – Környezeti nevelés  

Szekcióvezetők: Lakatos Gyula, Nagy Béla  

Nagy Béla  
13:30 – 13:50 

Környezeti nevelés a középiskolai és felsőoktatásban  
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Kohut Erzsébet  
13:50 – 14:10 

A környezeti nevelés ukrajnai és magyarországi értelmezése  

Királyné Bagi Judit  
14:10 – 14:30 Magyarországi civil- és gazdasági szervezetek szerepe a 

környezeti nevelés ismereteinek terjesztésében  

Négyesi Fanni, Angyal Zsuzsanna  
14:30 – 14:50 Egy ipartörténeti tanösvény kialakításának terve Salgótarján-

ban  

Török Lóránt  
14:50 – 15:10 Környezettudatosság vizsgálata pécsi gimnazisták köré-

ben „input-output” relációban 

Lakatos Gyula  
15:10 – 15:30 Water and our Sustainable Future (WSF) in Teacher Educa-

tion  

 

 

 

Tudományos szekció VI. – Környezeti földrajz 2., Környezetfizika  

Szekcióvezetők: Lenti István, Fodor Gyula 

Vass Norbert  
13:30 – 13:50 Az erdőhatár magasságának hatótényezői az  

Ukrán-Kárpátokban  

Nagy Gábor, Ronczyk Levente, Czigány Szabolcs  

13:50 – 14:10 A városi árvizek és kialakulásuk a Dél-Dunántúl régióban – 
esettanulmány a 2014. 08. 03-ai csapadékesemény alapján  

Kolozsvári István, Molnár József  
14:10 – 14:30 Recens mederváltozások detektálása a Tisza Tiszaújlak feletti 

szakaszán  

Ilyés Csaba, Turai Endre, Szűcs Péter  
14:30 – 14:50 Csapadékösszegek periodicitásvizsgálatán alapuló előrejelzés 

Debrecen térségére  

Vince Tímea, Szabó György  
14:50 – 15:10 

Antropogén eredetű nehézfémek Beregszász talajaiban  

Kántor Tamás, Kovács Balázs, Juhász Dávid  
15:10 – 15:30 

Talajokban lejátszódó feszültségváltozások vizsgálata  
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Czékus Borisz  
15:30 – 15:50 A burgonya (Solanum tuberosum) hozamnövekedése alternatív 

szerves trágya hatására  

15:50 – 16:15  Kávészünet 

16:15 – 17:15  A konferencia zárása 

MÓCSY Ildikó  
16:15 – 16:45 

Emlékezés Csernobilra – 30 év távlatából  

MÓCSY Ildikó  
16:45 – 17:15 Konferencia tanulságainak összefoglalása 

A konferencia lezárása 

Záróvacsora 
19:00 – 22:00 

Helyszín: Arany Páva Hotel 

 
 

2016. június 4. (szombat)  

 Konferenciazáró kirándulás (fakultatív program)  
INDULÁS: 9:00 (a főiskola elől)  

Délelőtti program*:  

9:30 – 15:00 A munkácsi vár és a környező kulturális és természeti látnivalók  
megtekintése  

Délutáni program:  

15:00 – 19:00 A Jánosi Borház meglátogatása (borkóstolási és vásárlási lehetőség)  

*: A délelőtti programot követően az autóbusz igény esetén visszatér Beregszászra  
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POSZTEREK 
Poszterszekció: 
 
2016. június 2. csütörtök 16:45 – 18:00 
2016. június 3. péntek 10:30 – 12:00 
 

Balázs Adorján, Viktor Oláh, András Fenyvesi, Anna Hepp, Ilona Mészáros 

Use of continously measured dendrometer data for estimation of stem radial 
growth of oak trees 

Boda Péter, Márta László, Sándor Gábor 

Homoktalajok vizsgálata Debrecen környéki mintaterületen 

Orsolya Bugyi, Györgyi Szarka, Levente Kárpáti, Viktória Vargha 

Value added products by chemical decomposition of PET waste 

Cseresznyés Dóra, Király Csilla, Szabó Zsuzsanna, Czuppon György,  
Szabó Csaba, Falus György 

Karbonátok stabil izotópösszetételének vizsgálata Mihályi-Répcelak természe-
tes CO2-előfordulás kőzetein 

Tamás Csoknyay, Györgyi Szarka, Levente Kárpáti, Viktória Vargha  

Biodegradable Polymer Blends 

Forray Viktória, Király Csilla, Kónya Péter, Káldos Réka, Szabó Csaba,  
Falus György 

A Mihályi-Répcelak természetes CO2-előfordulási terület alsó-pannon tároló 
kőzetének petrográfiai tulajdonságai 

Hegedűsová Alžbeta, Andrejiová Alena, Mezeyová Ivana, Hegedűs Ondrej 

Multimédiás taneszközök felhasználása a bioaktív anyagok műszeres elemzé-
sében 

Anna Hepp, Norma Yolanda Gaibor Vaca, Fruzsina Kovács,  
Marianna Tamás, Viktor Oláh, Ilona Mészáros 

Effects of Hg on active and resting (turions) fronds Spirodella polyrhiza 
(L.) (Giant duckweed) 

Horváth F. Győző, Máté Melinda, Kismarci Henrietta 

Site occupancy patterns of the small mammals in Kis-balaton marshland 
habitats 

Horváth F. Győző, Somogyi Balázs A., Tóth Dániel, Jánosa Gergely,  
Kurucz Kornélia 

Effects of urbanization on small mammal communities – preliminary results 
from Pécs city (Hungary) 
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Irinyiné Oláh Katalin, Simon László, Uri Zsuzsanna, Vincze György,  
Vígh Szabolcs, Szabó Miklós, Szabó Béla 

Környezetkímélő alginit trágyázás hatása őszi búza kultúrában 

Kanizsay Dorottya, Szaniszló Albert 

Jégkár és kármentesítés hatása Kemence, Rakottyás patak vízgyűjtő területé-
nek élővilágára 

Kelemen Krisztina, Csicsek Gábor, Ortmann-né Ajkai Adrienne,  
Tóth Dániel, Horváth F. Győző 

Kisemlősök makro- és mikroélőhely-preferenciája lékes felújítóvágással kezelt 
erdőben 

Péter János Kiss , Imola Bóni , László Körmöczi 

Structure of the vegetation of a green city: can the avenues of Szeged be 
considered as green corridors? 

Maklári Dóra, Juvancz Zoltán, Sohajda Tamás 

Újabb eredmények a környezeti szempontból fontos mandulasav 
enantiomerjeinek elválasztásában gázkromatográfiás és kapilláris 
elektroforézis módszerekkel 

Manilo Maryna, Csoma Zoltán, Bárány Sándor 

Króm(III)-ionok adszorpciójának összehasonlító vizsgálata szén-
nanocsöveken és aktív szeneken 

Márta László, Boda Péter, Sándor Gábor 

Egyetem téri talajvizsgálatok Debrecenben 

Balázs Menyhért, Györgyi Szarka, Levente Kárpáti, Viktória Vargha 

Synthesis of Biodegradable Polyesters 

Viktor Oláh, Balázs Adorján, András Fenyvesi, Anna Hepp, Ilona Mészáros 

Effects of soil water availability on trunk daily radial shrinkage dynamics and 
leaf water potential of two co-occurring oak species 

Szaniszló Albert, Kanizsay Dorottya, Bálint Ágnes 

Vizes élőhelyek alkalmazása a biológiai szennyvíztisztítási technológiákban  

Szinetár Csaba, Nagy Melinda, Balázs Pál 

A terepi oktatás lehetőségei biológiatanárok képzésében Selye János  
Egyetemen 

Tar Edina, Gönczy Sándor 

A sóbányászat felszíni hatásainak vizsgálata Aknaszlatina környékén 

Daniella Tolmács, Ubul Fügedi, Ágnes Sándor 

Integrated presentation and interpretation of the geochemical mapping of the 
North Hungarian Mountains 
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Tóth Csilla, K. Krajnyák Edit, Vágvölgyi Sándor 

Az ökológiai termesztés hatása meggyfajták mikroanatómiai jellemzőire 

Tóth Csilla, Vágvölgyi Sándor, K. Krajnyák Edit 

Megőrizhetők-e az eltűnőfélben lévő tájfajták a falusi kertekben? 

Tóth Dániel, Csicsek Gábor, Ortmann-né Ajkai Adrienne, Horváth Győző 

Difference of abundance and diversity parameters of small mammal 
communities in Natura 2000 forests and reforestation habitats 

Uri Zsuzsanna, Simon László, Vincze György, Vígh Szabolcs,  
Irinyiné Oláh Katalin, Szabó Béla 

Fűzhamu és karbamid hatása a kosárfonó fűz (Salix triandra x viminalis 'inger') 
leveleinek elemfelvételére 

Vágvölgyi Sándor, Lenti István 

Mikofil gombák a Bátorligeti Természetvédelmi Területeken 

Vígh Szabolcs, Szabó Béla, Szabó Miklós, Simon László, Uri Zsuzsanna,  
Vincze György, Irinyiné Oláh Katalin 

A tápanyag-utánpótlás környezetbarát Dudarittal kukoricakultúrában 

Vincze György, Simon László, Uri Zsuzsanna, Irinyiné Oláh Katalin,  
Vígh Szabolcs 

Települési biokomposzt, ammónium-nitrát és karbamid hatása az energiafűz 
(Salix sp.) leveleinek elemfelvételére 
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KOAGULÁNSOK ÉS FLOKKULÁNSOK ALKALMAZÁSA 

A VÍZTISZTÍTÁSBAN 
 

Bárány Sándor 
 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
90202 Beregszász, Kossuth L. tér 6., Ukrajna 

sbarany@yahoo.com 
 
Összefoglaló 

A természetes és szennyvizekben különböző méretű és természetű lebegő 
anyagok, mikroorganizmusok fordulnak elő, amelyek eltávolítására leggyakrabban 
hidrolizáló sókat (koagulánsokat) és polimereket (flokkulánsokat) alkalmaznak. Ezek 
elősegítik a részecskék aggregációját, jelentősen növelve a fázisszétválasztási eljárások 
(ülepítés, szűrés, centrifugálás, flotálás) hatékonyságát és sebességét. 
A koagulánsként használt alumínium- vagy vassók adagolásával elérhetjük a lebegő 
anyagok teljes, egyes nehézfém-ionok (pl. As, Cd, Ni, Co) csaknem teljes és az oldott 
szerves anyagok részleges (40-70%) eltávolítását. A koagulánsok által kiváltott víztisz-
títás egy összetett folyamat, amely magába foglalja a lebegő részecskéknek a bevitt, 
nagy vegyértékű Al- vagy Fe-ionok, illetve polimerizált formái által kiváltott neutralizá-
ciós koagulációt; a pozitív töltésű fém-hidroxid részecskék és a negatív töltésjelű kollo-
idszennyezők heterokoagulációját; a szennyező szerves anyagok adszorpcióját a frissen 
képződött fém-hidroxidok felületén és a szennyezők mechanikai befogását a növekvő 
alumínium-, vas-hidroxid üledék részecskéi között. Ismertetem újabb vizsgálataink 
eredményét az alumíniumsók hidrolízistermékei aggregációjának törvényszerűségei-
ről, mechanizmusáról és alkalmazásuk területeiről.  
A polimerek alkalmazása a fázisszétválasztás intezifikálásának egyik leghatásosabb 
módszere. Előnyei: kis reagensráfordítás (ppm) mellett nagy térfogatú, laza, jól üle-
pedő, könnyen szűrhető flokkulumok képződése. Röviden taglalom a flokkuláltatás 
folyamatának kinetikáját, törvényszerűségeit és mechanizmusait, valamint példákat 
mutatok be a polimerek legújabb alkalmazásáról ipari szennyvizek tisztításában.  
 
Kulcsszavak: szennyvizek, tisztítás, hidrolizáló sók, polimerek  

 
 

COAGULANTS AND FLOCCULANTS IN WATER TREATMENT 
 
Summary 

Natural and industrial wastewaters contain suspended matter and microor-
ganisms of different nature and size. For their removal hydrolysing salts (coagulants) 
and polymers (flocculants) are mostly used. These reagents stimulate particles aggre-
gation and enhance the rate and degree of phase separation (settling, filtration, cen-
trifugation, flotation). 
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By adding aluminium/iron salts, removal of suspended matter and heavy metal ions 
(As, Cd, Ni) and partial purification (40-70%) from organic contaminants is reached. 
Water purification using coagulants is a complex process that includes neutralization 
coagulation of colloidal impurities with added highly charged Al- or Fe-ions or their 
polymerized forms; hetero-coagulation of negatively charged contaminants with posi-
tively charged hydrolysis product particles (HPP); adsorption of organic impurities by 
freshly precipitated metal hydroxides and mechanical entrapment of contaminants in the 
growing hydroxide particles. Our recent results on the laws and mechanisms of ag-
gregation of aluminium salts HPP and their applications for water treatment are de-
scribed.  
Water soluble polymers are highly efficient reagents for intensification of phase sepa-
ration. Their adventures are: low expenditure (ppm) combined with formation of 
large, loose, quickly sedimenting and easily filterable flocs. Short description of kinet-
ics, laws and mechanisms of flocculation by polymers and examples of their applica-
tions for industrial wastewater treatment are given. 
 
 Keywords: wastewaters, treatment, hydrolyzing salts, polymers 
 
6 
 

 
 

A MEGÚJULÓ ENERGIATERMELÉSI MÓDOK ELTERJEDÉSÉNEK 
SZAKEMBERKÉPZÉSI VONATKOZÁSAI 

 
Kiss Ádám1 és Szabó Mária2 

 
1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Atomfizikai Tanszék 

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a 
2 Eötvös Loránd Tudományegyetem Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék 

 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c 
 
Összefoglaló 

Az emberi közösségek folyamatos energiaellátást követelnek, e nélkül a mo-
dern társadalmak nem tarthatók fenn. A jelenlegi energiaellátási rendszer, amelyben 
mintegy 80%-kal az ásványi energiahordozók szerepelnek, azonban bizonyosan ko-
moly szerkezeti átalakulásra szorul. Így a jövőben a megújuló energiaforrások, mint a 
víz, a szél, a napsugárzás, a biotömeg felhasználása, a geotermikus energia egyre nö-
vekvő szerepet fognak kapni. Ezek az energiatermelési módok azonban nagymérték-
ben különböznek egymástól, egészen más a tudományos hátterük. Különböző tech-
nológiákat kell alkalmazni művelésükhöz. Ráadásul az általuk felvetett környezeti 
problémák is egészen eltérnek egymástól. Az előadásban rámutatunk, hogy ebben a 
helyzetben egyáltalán nem egyszerű a megfelelő szakemberek képzése és folyamatos 
biztosítása. Elemezzük, hogy a hazai képzési rendszernek mely irányba kell elmoz-
dulnia, hogy az így felmerülő szakemberigényeket ki lehessen elégíteni. 

 
Kulcsszavak: megújuló energiák alkalmazása, természettudományok oktatása, szakemberek képzése 
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EXPERT’S TRAINING REQUIREMENTS RELATED  

TO SUBSTANTIAL AND FAST PROLIFERATION OF RENEWABLE 
ENERGY SOURCES 

 
Summary 

The human societies require continuous energy supply. Without this the 
modern societies cannot be maintained. The contemporary energy supply system, in 
which about 80% is the weight of the fossil fuels, must be changed structurally. In 
the future the renewable energy sources, like water, wind, solar radiation, the use of 
the biomass, the geothermal energy will play massive and ever growing roles. These 
methods of energy production, however basically differ from each other, and even 
their scientific backgrounds are very different. The applied technologies vary from 
each other on a broad range. In the present talk we point out that it is not at all sim-
ple to train continuously the experts in the required numbers for these very different 
professions. It will be analyzed, how the higher education system should change in 
the next time in order to supply the required number of expert for renewable energy 
production technologies. 
 
Keywords: application of the renewable energy sources, teaching of natural sciences, training of experts 
 
 

 
 

IN MEMORIAM: PROF. DR. VÖRÖS JÓZSEF (1929–1991) 
 

Lenti István 
 

Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézet 
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b 

lentiistvan@gmail.com 
 
Összefoglaló 

Minden valószínűség szerint a világ egyik legbonyolultabb „műfaja” a 
laudatio, hisz’ legalább kétféle veszélyt is magában rejt! Egy tudós személyiség életé-
nek, életművének számbavétele még véletlenül sem lehet teljes, tökéletes, másrészt a 
hozzám közel állt ember, a tudós emléke, s azon keresztüli méltatása sohasem lehet 
objektív, elfogulatlan, és végképp nem lehet korrekt, pontos. Itt: sommásan (önké-
nyesen: ellentétben a rendes számbavétellel)! 
Vörös József professzor úr 1929. június 13-án született. Különös ember, tudós és ba-
rát volt, megáldottan sok-sok jó emberi tulajdonsággal. Arra termett, ami lett, hisz’ a 
tudományegyetem elvégzését követően vált a mikológia elkötelezett művelőjévé. Ta-
nulmányozta, kutatta a gombák filogenezisét – különös tekintettel a hiányos fejlő-
désmenetűeket, azok rendszerezését – s azt munkássága során pontosította, tökélete-
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sítette konidiogenezis). Szép eredményeket ért el az antibiotikum-kutatás területén is 
(trichotecin). 
Írott művei – számos alkalommal – még ma is megkerülhetetlen forrásmunkák. 
Munkásságán a magyar agrárgenerációk sokasága nevelkedett, s lett szakmája kiváló 
művelője. A professzor járta a világot, szívesen látott előadója volt a nemzetközi tu-
dományos konferenciáknak. Tudása, ismeretei széleskörűek, s nagyon gazdagok, soha 
nem feledhető, élményszámba menő előadásai, prezentációi voltak. Emberi tulajdon-
ságai, szellemessége, kivételesen magas humán műveltsége, életvidám természete, se-
gítőkészsége – s más, hosszasan sorolható kiváló tulajdonságai – emelték szeretett, 
tisztelt tudóssá, emberré. 
Hihetetlen gyorsan, fiatalon távozott az élők sorából, alig hatvanévesen. Hatalmas, 
örök hiányt hagyott maga mögött. A ma fiataljai számára példa, etalon lehet Vörös 
József professzor úr személyisége, melyben az elmélet tökéletes, mély ismerete és a 
napi valóság szorosan, kiválóan ötvöződött. 
 
Kulcsszavak: Vörös József, mikológia, konidiogenezis, trichothecin, ember 
 
 

IN MEMORIAM: PROF. DR. JÓZSEF VÖRÖS (1929 - 1991) 
 
Summary 

Prof Dr József Vörös was born on 13. June 1929. He was an odd scientist 
friend but in the first place a just person blessed with good quality. After the ending 
of the study at the university he became a commited mycologist. He studied the 
filogenesis and konidiogenesis of funguses. He made inquires specially about the 
evolution of fungi imperfecti. He obtained very important scientific achievement at 
the field of antibiotikum research too. His scientific publications are very important 
sources of study still. 

 
Keywords: József Vörös, mycology, konidiogenesis, trichotecin, The Man 
 
 

 
 

FERENC PÁPA LAUDATO SI’ KEZDETŰ ENCIKLIKÁJÁNAK 
RÖVID BEMUTATÁSA 

 
Somodi Imre 

 
Pécsi Tudományegyetem Filozófia Doktori Iskola 

7624 Pécs, Ifjúság útja 6. 
imresomodi@gmail.com 

 

Összefoglaló 
Éppen egy éve, 2015. június 18-án adta ki Ferenc pápa Laudato si’ kezdetű 

enciklikáját, amely az első ökológiai témájú pápai körlevél. Az egyházfő üzenetét nem 
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csupán a híveknek, hanem a földgolyó valamennyi lakójának szánta. Ennek köszön-
hetően a Laudato si’ egyházi körökön kívül is igen nagy visszhangot váltott ki.1 Mind-
ezen okokból kifolyólag talán hasznos lehet az alábbiakban röviden összefoglalnom 
az enciklika tartalmát, bízva abban, hogy ennek köszönhetően néhányakban kedv éb-
red az eredeti szöveg gazdag tartalmának tanulmányozására. 
 
Kulcsszavak: Ferenc pápa, katolikus egyház, Laudato si’, ökológiai válság 
 
 
Summary 

Exactly one year ago, on 18th of June 2015 Pope Francis issued Laudato si’ 
which is the first papal encyclical on ecological issues. The pope addressed his mes-
sage not only to the Christians but to all of the people of our globe. Hence Laudato 
si’ met with an intense response not only among Christians. That is why it might be 
useful to summarize the content of the encyclical. Due to this summary, hopefully, 
some people will start to study the original text of Laudato si’ and discover its impor-
tant message. 
 
Keywords: Catholic Church, ecological crisis, Laudato si’, Pope Francis 
 
 

                                                 
1 Az enciklika recepciójáról lásd: Deák Dániel (2015): A „Laudato si’” kritikai fogadtatása. In: Mérleg 
Online: http://www.merleg-digest.eu/a-laudato-si-kritikai-fogadtatasa/ (Letöltés ideje: 2016. április 24.) 
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Az első szerző alfabetikus sorrendjében 
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INVASIVE PLANT SPECIES DISTRIBUTION IN NATURAL AND 

SEMI-NATURAL HABITAT TYPES OF TRANSCARPATHIA 
(UKRAINE) 

 
Andrik Eva1, Protopopova Vira2, Shevera Myroslav2 

 
1II. Rákoczi Ferenc Transcarpathian Hungarian Institute 

Ukraine Beregszász, Kossuth Sqr. 6. 
andrik@kmf.uz.ua 

2M.G. Kholodny Institute of Botany National Academy of Sciences of Ukraine 
Ukraine, Kyiv, Tereschenkivska Str. 2. 

protopopova.vira@gmail.com, shevera.myroslav@gmail.com 
 
Summary 

One of the regions where the processes of phytoinvasions are active is Tran-
scarpathia. This process facilitates transboundary location of the territory where due 
to as "Eastern" as "Western" ways of migration (mainly railways, rivers, centers of 
plant cultivation) a new species of alien plants are entered. In the flora of Transcar-
pathia the invasive species were divided according to the invasiability criteria. The 
group of invasive plants is represented by 35 species including 13 transformers (Acer 
negundo, Ambrosia artemisiifolia, Conyza canadensis, Echinocystis lobata, Erigeron 
annuus, Helianthus tuberosus, Heracleum mantegazzianum, H. sosnowskyi, Impa-
tiens glandulifera, Reynoutria japonica, Robinia pseudoacacia, Rudbeckia laciniata, 
Solidago canadensis). In Transcarpathia invasive species the most actively occupy the 
habitats of lowland regions and the foothills about to an altitude of 600 m a.s.l. pri-
marily in the floodplains of the Tisza River and its tributaries (in oak-hornbeam for-
ests, oak-elm-ash alluvial forests, willow-poplar floodplain forests and thickets), 
banks of canals, dams and in the xerothermic woods and scrubs. 
 
Keywords: plant invasion, Transcarpathia, habitats, transformers 
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A PARLAGFŰ (Ambrosia elatior) IS EGYSZER ELVESZÍTI  

HATALMÁT 
 

Czékus Borisz 
 

John Naisbitt Egyetem Bioélelmiszer-termelői Kar 
Tito Marsall u 39., 24300 Topolya, Szerbia 

borisz_82@yahoo.com 
 

Összefoglaló  
A kétezres évek elején a média nagy felhajtást kavart az akkor még alig is-

mert allergén, a parlagfű (Ambrosia elatior) körül. Az évek múlásával mind kevesebb 
hír és riport jelent meg vele kapcsolatban. Manapság új gyilkos kórok körül forog a 
világ, e gyom pedig szinte feledésbe merült.  
2005-ben, amikor a parlagfű fénykorát élte a médiában, körbejártuk az észak-szerbiai 
Szabadka 50 legforgalmasabb pontját. Arra voltunk kíváncsiak, hogy valóban akkora 
mértékben van-e jelen környezetünkben, mint ahogy a híradások mondják. A megfi-
gyelést 10 évvel később megismételtük, hogy lássuk az aktuális helyzetképet. 
Megfigyeléseink alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy jelentős a parlagfű tér-
vesztése az elmúlt tíz évben. Az első vizuális megfigyelés alkalmával az esetek 74%-
ában találtunk parlagfüvet. 2015-ben ugyanazon helyek mindössze 28%-án volt jelen. 
Főleg a városba vezető utak mentén, az egészségügyi intézmények és a bevásárló 
központok környéken volt megfigyelhető. Párhuzamot vontunk a növény jelenléte, 
pollenkibocsátása és a városra hulló csapadék ideje között.  
Az aeroallergén pollen jelenlétét a szabadkai levegőben február és november között 
mérik. 2015-ben az első parlagfűpollent július 2-án jegyezték. Maximális koncentráci-
ója augusztus 31-én volt (1061 pollen/m3). A Községi Ellenőrző Felügyelethez folyó 
év június 1. és szeptember 30. közötti időszakban 11 feljelentés érkezett Szabadka 
község területéről parlagfűvel fertőzött területtel kapcsolatban. Júniusban négy ilyen 
esetük volt, júliusban egy, augusztusban hat, szeptemberben egy sem. A 11 lokáció-
ból 5 volt a város területén, a többi a község egyéb településein. Hangsúlyozták, hogy 
a Köztisztasági és Parkosítási Közvállalat kiemelt hangsúlyt fektet a városi közterüle-
tek és elhagyatott magánparcellák parlagfű-mentesítésére. 
 
Kulcsszavak: parlagfű, évtized, előfordulás, térvesztés 
 
 

THE BEST DAYS OF RAGWEED (Ambrosia elatior) 
WILL ONCE BE OVER 

 
Summary  

At the beginning of the last decade there was a great stir in the media con-
cerning the then little-known allergen, ragweed (Ambrosia elatior). Over the years, 
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fewer and fewer news and reports were published on this topic. Today the world re-
volves around new killer diseases and this weed is almost forgotten. 
In 2005, when ragweed was widely discussed in the media, we investigated the pres-
ence of this plant on the 50 busiest spots in Subotica in northern Serbia. We wanted 
to find out if it is really as wide-spread in our environment as it is claimed. The ob-
servation was repeated 10 years later to see the current situation. 
According to our observations, the decline in ragweed populations has been signifi-
cant over the past ten years. During our first visual observation, we found ragweed in 
74% of the cases. In 2015, however, in the same areas, we found ragweed in only 
28% of the cases. It could be found mainly along roads leading to the city, and in ar-
eas around health institutions and shopping centres. We drew a parallel between the 
presence of the plant, its pollen emission and the time of precipitation in the city. 
The presence of aeroallergen pollen in the air in Subotica is measured from February 
to November. In 2015 the first ragweed pollen was registered on 2 July. Its maxi-
mum concentration was on 31 August (1061 pollen/m3). In the period between 
1 June and 30 September this year, the County Supervisory Authority received 11 
notifications regarding territories in Subotica municipality infected by ragweed. In 
June, there were four such instances, one in July, six in August and none in Septem-
ber. Out of the 11 locations 5 were in the city area, the rest were in other settlements 
of the municipality. It was stressed that the Sanitation and Landscaping Public Com-
pany places particular emphasis on ragweed control in urban areas and deserted pri-
vate plots. 
 
Keywords: ragweed, decade, presence, field loss 
 
 

 
 

A BURGONYA (Solanum tuberosum) 
HOZAMNÖVEKEDÉSE ALTERNATÍV SZERVES TRÁGYA 

HATÁSÁRA 
 

Czékus Borisz 
 

Vízművek és Csatornázási KK 
Lazar Nesic tér 9/a, 24000 Szabadka, Szerbia 

borisz_82@yahoo.com 
 

Összefoglaló  
Korábbi kísérleteiben a szerző megállapította, hogy az 50 t/ha mennyiségű 

préselt iszap feltehetően már negatívan hat a hozamra. Ezért arra kezdte keresni a vá-
laszt, hogy mekkora dózis stabilizált-préselt iszap lenne az optimális a maximális ho-
zam eléréséhez. 
Kontroll- (nem trágyázott) és két iszappal kezelt parcellán követte két fajta burgonya 
fejlődését és hozamát. Egyik parcellát 50 t/ha-nak megfelelő mennyiségű dehidratált 
iszappal trágyázta, a másikon 30 t/ha-nyit alkalmazott. Korábbi kísérleteinek ered-
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ményei alapján azt feltételezte, hogy a szabadkai szennyvíztisztítóról származó iszap 
30 t/ha mennyiségben is hasonló hozamot eredményez, mint a mezőgazdaságban jól 
bevált 50-60 t/ha mennyiségű szerves – lényegében istállótrágya. 
Megállapította, hogy a legnagyobb hozamot (44,5 t/ha) az Aladin hibrid érte el öntö-
zés nélkül, 30 t/ha préselt iszap hatására. Ugyanezen paraméterek mellett az Agria 
hibridhozama 29,65 t/ha volt 2015-ben Szabadka határában. Ettől valamivel elma-
radt az 50 t/ha mennyiséggel kezelt talajon a hozam, de az is magasabb volt a kont-
rollparcelláénál. Mérései alapján megállapítható, hogy feleannyi iszappal is hasonló 
hozam érhető el, mint a farmerok körében szorgalmazott 50-60 t/ha szerves trágyá-
val. 
A jövőben, állandó felügyelet mellett, lehetőség lesz e hazánkban még újnak számító 
szerves trágya használatára a mezőgazdaságban. Akár mint kiegészítő, akár mint alap-
trágya. 
 
Kulcsszavak: burgonya, trágyázás, dehidratált iszap, hozam, profit 
 
 
INFLUENCE OF STABILIZED SEWAGE SLUDGE ON THE YIELD OF 

POTATO (Solanum tuberosum) 
 

Summary 
The author has examined the application of different doses of stabilized-

hydrated sewage sludge in two potato varieties in field conditions. Next to an unfer-
tilized plot, he followed the growth, development and yield of varieties Agria and 
Aladin on soil treated with an amount of 50 t/ha and 30 t/ha of sludge from waste-
water treatment plant in Subotica. He found that the highest yield was achieved at 
the variety Aladin (44.5 t/ha), when applying 30 t/ha of sludge. Agria produced 
29.65 t/ha of tubers with the same amount of fertilizer. In both varieties the yields 
were higher on plots fertilized with 50 t/ha than on unfertilized soil. It was found 
that, in contrast to fertilizing with manure from 50-60 t/ha, half the amount of stabi-
lized sludge produced similar, if not higher yields. In the future it will be possible to 
substitute or supplement manure with stabilized sludge under controlled conditions. 

 
Keywords: potato, fertilization, stabilized sludge, yield, profit 
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gaborcsicsek@gmail.com 

 

Összefoglaló 
A természetközeli erdőgazdálkodás egyik alappillére az elegyességre való tö-

rekvés, ezáltal a homogenizáló gazdálkodást felváltva elegyfajokban gazdag, vegyes 
korú állományok létrehozása. Ennek egyik feltétele a megfelelő mennyiségű és minő-
ségű újulat megléte, mely olyan kevésbé elegyes állományokban is fontos, mint a 
bükkösök. Kutatásunkban a Mecsek területén 40 erdőrészletben (NATURA 2000-
területek, 50 évnél idősebb gazdasági erdő) vizsgáltuk a cserje- és gyepszinti újulatot 
2014-15-ben. Mecseki bükkös (Helleboro odoro-Fagetum) állományokban kijelölt minta-
vételi pontokban, minden 10 cm-nél magasabb, de 5 cm mellmagassági átmérőnél ki-
sebb (D130<5cm) fás szárú újulati elem esetében meghatároztuk a fajt, megmértük a 
magasságát, és megvizsgáltuk a csúcshajtás rágottságát. 
Összesen 28 faj 4823 egyedét mértük fel, amely alapján a cserje és újulat átlagos sűrű-
sége 18839 db/ha. Ebből az elegyfajok átlagos mennyisége 7281 db/ha. A bükk mel-
lett a vizsgált erdőrészletekben jellemzően 6-7 faj fordult elő. A leggyakoribb 
elegyfafajok: ezüsthárs, gyertyán, juharfélék (mezei, korai, hegyi), kocsánytalan tölgy 
és kőrisek (magas, virágos). A cserjefajok közül nagyobb mennyiségben fagyalt, feke-
te bodzát és egybibés galagonyát találtunk. Szignifikáns különbséget találtunk a bükk 
(13,7%) és az elegyfajok (46,4%) között a vadnyomás tekintetében. A szelektív vad-
nyomás a természetes felújulás egyik gátja lehet azáltal, hogy megakadályozza az ele-
gyes állományok kialakulását. 
Eredményeink alapján az elegyfajok megfelelő fajgazdagságban és mennyiségben 
vannak jelen az általunk vizsgált erdőrészletekben, tehát hosszabb távon megfelelő 
erdészeti technológia és vadgazdálkodás mellett kialakíthatók természetközeli, elegyes 
állományok. 
 
Kulcsszavak: mecseki bükkös, elegyesség, vadnyomás, Mecsek 
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ACCESSORY TREE SPECIES IN ILLYRIAN BEECH FOREST 

 
Summary 

Close-to-nature forestry aims to bring up mixed and multi-aged forests. Our 
research was carried out in Mecsek hills, in summers of 2014 and 2015. Species 
composition and browsing pressure of woody species in the shrub and regrowth 
layer have been studied in 40 Illyrian beech forest plots in NATURA2000 sites, man-
aged, over 50 years. Species, height and browsing damage have been recorded for 
each individual. 
4823 individuals of 28 tree and shrub species have been found (18839 stems/ha). 
Most common tree species were Fagus sylvatica, Tilia tometosa, Carpinus betulus, Acer 

campestre, Acer pseudoplatanus, Quercus petraea and Fraxinus ornus. Most common shrub 
species were: Ligustrum vulgare, Sambucus nigra, Crataegus monogyna. Significant differ-
ence of browsing rate was found between Fagus sylvatica (13.7 %) and other accessory 
species (46.4 %). Observed diversity of woody species seem to be adequate, but se-
lective browsing may be a barrier to natural regeneration, by preventing the forma-
tion of mixed stands. The mixture of tree species was believed to adequate quantities 
and species richness are present in the investigated forest plots. In the long term, be-
sides appropriate forest management and wildlife management, near-natural mixed 
forest stands may develop. 
 
Keywords: Illyrian beech forest, mixture of tree species, browsing effect, Mecsek hills, close-to-nature for  

estry 
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Összefoglaló 
A talajok felvehető nehézfémtartalmának háttér-koncentrációit vizsgáltuk a 

Kárpátaljai-alföld egy kijelölt mintaterületére vonatkozóan. A vizsgálatba vont terüle-
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ten különböző mértékben elglejesedett, podzolos, illetve közepesen podzolos gyepta-
lajok találhatók. A mintákat eltérő használatú (szántóföld, legelő, kiskert, erdő) terüle-
tekről gyűjtöttünk be, melyekben kilenc fém (réz, cink, mangán, vas, kobalt, nikkel, 
króm, ólom, kadmium) növények számára könnyen felvehető mennyiségeit határoz-
tuk meg. A felvehető mennyiségek kivonásához ammónium-acetát pufferoldatot (pH 
4,8) használtunk, 1:5 talaj-oldószer-arány mellett az Ukrajnában elfogadott szabvá-
nyoknak megfelelően. Az egyes fémek háttér-koncentrációinak megállapításához a 
kinyert adatok középértékét és mediánértékét alkalmaztuk. Vizsgálataink alapján a 
mintaterület talajaiban a fémek felvehető formáinak becsült háttér-koncentrációira 
vonatkozóan az alábbi értékeket kaptuk (mg kg-1 egységben): Cu – 0,27, Zn – 2,11, 
Mn – 12,0, Co – 0,03, Fe – 20,6, Ni – 0,57, Cr – 0,07, Pb  – 0,46, Cd –0,07. A kapott 
adatokat és összefüggéseket a továbbiakban felhasználtuk a mintaterületen található 
talajok antropogén eredetű szennyezettségének megítélésére és annak várható mérté-
kének prognosztizálására. 
 
Kulcsszavak: talaj, nehézfém, háttér-koncentráció, szennyezettség 
 
 
HEAVY METAL BACKGROUND CONCENTRATION IN SOIL AND ITS 

USE TO INDICATE POLLUTION ON THE EXAMPLE OF ONE  
TRANSCARPATHIAN LOCALITY 

 
Summary 

We analysed admissible heavy metal background concentration in soil on the 
example of a particular locality in the Transcarpathian lowland. The territory under 
analysis has turf soil containing different degrees of poisonous substances, podzolic 
or semi-podzolic soil. We collected the samples from territories used for various 
purposes (ploughland, pasture, backyard, forest). They contained nine metals (cop-
per, zinc, manganese, iron, cobalt, nickel, chromium, lead, and cadmium). We deter-
mined the easily admissible amount for plants. To extract the admissible amounts we 
used ammonium-acetate buffer solution (pH 4.8), in 1:5 soil: solvent proportion ac-
cording to Ukrainian standards. To determine the background concentration of 
some metals we applied average and median values of the obtained results. Our 
analysis shows the following values of background concentration of admissible 
forms of metals in the sample territory soil (in mg kg-1): Cu – 0.27, Zn – 2.11, Mn – 
12.0, Co – 0.03, Fe – 20.6, Ni – 0.57, Cr – 0.07, Pb – 0.46, Cd – 0.07. Then we used 
the obtained data and coherence to determine anthropogenic pollution on the sam-
ple territory as well as to foresee its expected value. 
 
Keywords: soil, heavy metal, background concentration, pollution 
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Összefoglaló 

Vizsgálataink célja a klímaváltozás hatásainak kimutatása a Bükk hegység te-
rületén. Ennek érdekében az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság kezelésében lévő OMSZ jávorkúti mérőállomás éves csapadékadatait 
használtuk 1960 és 1992 között, majd 1993-tól napi csapadékadatokkal dolgoztunk. 
A Bükki Karsztvízészlelő Rendszer 1993–2015 közötti napi vízszintadatait felhasz-
nálva vizsgáltuk egy monitoringkút és két nagyobb forrás vízjárását is. Munkánk so-
rán kiszámoltuk az egyes időszakok jellemző átlagértékeit, ill. az évek során mért 
mennyiségek eltérését az átlagoktól, ezzel szerettük volna az érvényes tendenciákat 
meghatározni. A csapadékadatokon túl ábrázoltuk és vizsgáltuk egy monitoringkút és 
két nagyobb forrás vízszintadatait is. Az eredmények a hegységben egyértelműen a 
csapadékmennyiség növekedését és az adott éven belüli eloszlásának változását mu-
tatják. 
 
Kulcsszavak: Bükk hegység, klímaváltozás, hosszú csapadék- és vízszintadatsorok 

 
 

ANALYSIS OF DATA FROM BÜKK KARST WATER LEVEL  
MONITORING SYSTEM TO DETERMINATION OF CLIMATE 

CHANGE IN THE MOUNTAIN 
 
Summary 

Based on previous weather data, the central part of the Bükk Mountain is 
one of the most rainy area of Hungary. At the beginning of the millennium years 
many new automatic weather stations have been installed. With this weather data we 
can investigate trends and precipitation distribution. After in investigation of the last 
24 years data of Bükk Karst Water Level Monitoring System, we experienced in-
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crease in the frequency of high rainfalls and long periods without precipitation. 
Other researches show that due to climate change, in some parts of Hungary the 
amount of annual rainfall decreased, contrarily in the Bükk the opposite can be ob-
served however with different yearly distribution. 
 
Keywords: Bükk mountain, climate change, long precipitation and water level data 
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Összefoglaló 
A szél sebessége a terep felületi súrlódása következtében a földfelszíntől 

mért magasságának függvényében változik. A változás mértéke és módja a felszín ta-
goltságától és az alsó légréteg termikus rétegződésétől függ. A szélsebesség magasság-
függése, azaz a vertikális szélprofil meghatározásának módja a több magasságra kiter-
jedő helyi szélmérés elvégzése. A mért adatok alapján elméleti összefüggések segítsé-
gével kiszámítható a szélsebesség a szükséges magassági tartományra. A számos is-
mert függvény közül a szélenergia-hasznosítás gyakorlatában a Hellmann-kitevős 
hatványfüggvény terjedt el. Számos vizsgálat igazolta, hogy az összefüggés jól hasz-
nálható a függőleges szélprofil leírására, nehézséget a függvény α-paraméterének he-
lyes megválasztása jelent. 
Beregszászon végzett kétszintes (26 és 31 m) szélsebesség- és széliránymérés alapján 
meghatároztuk a terep egyenetlenségéből, érdességéből származó α-kitevő értékét. A 
februártól szeptemberig tartó, nyolc hónapot felölelő időszak alatt a szélsebesség át-
laga az alsó és felső szinteknek megfelelően 1,92 és 2,57 m/s, az α értéke 0,95. A 
szélsebességek gyakorisági eloszlásának módusza az 1-2 m/s intervallumba esett. A 
szélsebességnek és a kitevőnek is jellemző napi menete rajzolódott ki. A szélsebesség 
a nappali órákban, míg az α az éjszakai órákban volt magasabb, ami megegyezik a 
szakirodalomban foglaltakkal. A kitevő egyes szélirányokhoz tartozó átlagos értékei-
ben jelentős eltéréseket tapasztaltunk. Ezeket, különösen az NNE és ESE irányoknál 
megfigyelhető kiugró értékeket, a mérőpont környezetében lévő objektumok okoz-
hatták. 
 
Kulcsszavak: Hellmann-kitevő, függőleges szélprofil, szélsebesség, szélirány, Beregszász 
 



XII. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KONFERENCIA 
2016. június 1–4. Beregszász, Ukrajna 

 40 

 
THE STATISTICAL CHARACTERISTICS OF THE VERTICAL WIND 

PROFILE IN BUILT-UP AREA OF BEREGSZÁSZ 
 
Summary 

The height level of the wind speed above the ground, i.e. the method aiming 
at determining the vertical wind profile is the performance of local wind measure-
ments across multiple heights. Based on the measured data and considering the theo-
retical relationships it is possible to calculate the wind speed at the required height. 
Among the numerous well known functions of the wind energy utilization the Hell-
mann-exponent function has spread. A number of studies have shown that the rela-
tionship can be used to describe the vertical wind profile. However, it is difficult to 
choose the right parameter of α index.  
The Hellmann index resulting from the terrain roughness and unevenness was de-
termined based on wind velocity and wind direction measurements at two heights 
(26 and 31 m) in Beregszász. During the period of eight months ranging from Feb-
ruary to September the wind speed average according to the top and bottom levels 
was 1.92 and 2.57 m/ s, while the Hellmann index proved 0.95. The mode of wind 
speed frequency distribution ranged between 1-2 m/s. Both the wind speed and the 
exponent had daily characteristic features. The wind speed was higher during day-
time, while the α index proved to be higher at night, which correspond to research 
data on the issue. However, significant differences were found in average exponent 
values of wind directions. These and in particular extreme values in cases of NNE, 
ESE directions might have been caused by the objects in the vicinity of the measur-
ing point. 
 
Keywords: Hellmann-exponent, vertical wind profile, wind speed, wind direction, Beregszász 
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Összefoglaló 
Vízgazdálkodás szempontjából jelentős szerepe van a hidrológiai körfolya-

matot befolyásolni képes jelenségeknek, azok periodikus komponensei feltérképezé-
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sének. Kutatásunk célja ezért a felszín alatti vizek utánpótlódását adó csapadék cikli-
kusságának megismerése volt, mivel a beszivárgást legnagyobb mértékben a lehullott 
csapadék mennyisége alakítja. Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatbázisából ki-
nyerhető 110 év hosszúságú adatsoron végeztünk diszkrét Fourier-transzformáción 
alapuló spektrális elemzést, ami segítségével különböző hosszúságú periódusokat és 
amplitúdókat tudtunk meghatározni. A módszerrel a sztochasztikus folyamat deter-
minisztikus komponenseit térképeztük fel, így a ciklusokból visszaállított és az eredeti 
mért csapadékösszeg különbözősége a változékonyságot adja meg a csapadékössze-
gek viselkedésében. Ez a jelenünkben tapasztalható klímaváltozás jobb megismerését 
segíti. Ezen paraméterek ismeretében előrejelzést készítettünk az adott területre a 
2011 és 2030 közötti időszakra. 
 
Kulcsszavak: csapadék, spektrális elemzés, klímaváltozás, ciklusok 

 
 

FORECAST DEVELOPMENT BASED ON INVESTIGATION OF 
 CYCLIC VARIATION OF PRECIPITATION DATA IN THE REGION 

OF DEBRECEN, HUNGARY 
 
Summary 

To better understand the periodicity of the hydrologic cycle, we examined 
the precipitation, because it is the primary source of the recharge of groundwater. 
We used 110 year long annual and monthly precipitation time series to analyze it 
with an analytic version of the Discrete Fourier-Transformation. 
With the spectral analysis the deterministic components were calculated from a sto-
chastic precipitation time series, the difference between the calculated and measured 
precipitation data shows the stochastic behavior of the annual rainfall. These calcula-
tions help to understand better the recent changes in the climate of the area. 
The values were obtained from the Hungarian Meteorological Service Online data-
base for the city of Debrecen. We defined 8 cycles with large amplitude and 8 more 
which have lower, but significant amplitude in the annual precipitation dataset, and 
43 cycles were found in the monthly data. According to our examination the 1 and 
the 0.5 year long cycles are the most dominant, which are followed by the 3.6 and the 
5 year long ones. Using spectral analysis we calculated the period of time, the ampli-
tude and the phase angle, and based on these parameters we developed a forecast up 
to the year of 2030. 
 
Keywords: precipitation, spectral analysis, climate change, cycles 
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Összefoglaló  
A csapadékmennyiség értékeinek ingadozása előidézi a folyók kiöntési gya-

koriságának változását is. Kutatási alapnak a Tisza hullámtérre történő kiöntéseinek 
adatait vettem Tiszaújlaknál, hozzátéve a rahói meteorológiai állomás csapadékadata-
it. Mindkét adatsor az utóbbi 46 év (1970–2015) adatait tartalmazza. A csapadék-
mennyiség és a tiszai áradások vizsgálatának eredménye: az utóbbi évtizedekben az 
árhullámok kialakulásának gyakorisága és a hullámtér vízzel való borítottsága fokoza-
tosan emelkedő tendenciát mutat. 
 
Kulcsszavak: Kárpátalja, árvizek, csapadék, hullámtér, kiöntések. 
 

 
THE FREQUENCY OF SPILLINGS OF THE RIVER TISZA BY 

TISZAÚJLAK (TRANSCARPATHIA) 
 

Summary 
The growth of precipitation rates should cause the increase in frequency of 

spillings of the rivers. As an example, we have rived off the data on spillings of the 
river Tisza to its floodplain by Tiszaújlak adding the data of the Rahó meteorological 
station. Both item lines contain the data of the last 46 years (1970–2015). The main 
result of the examination of the precipitation quantities is that in the last decades the 
data show a slowly increasing tendency. 
 
Keywords: Transcarpathia, floods, precipitation, floodplain, spillings 
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Összefoglaló 
A kutatás célja a Központi-Gerecse dunai előteréhez tartozó Fuchs-patak 

vízgyűjtőjének átfogó vizsgálata digitális domborzatmodell alkalmazásával. A vizsgált 
terület a teraszkutatásokhoz kötődően hazai viszonylatban alaposan kutatott, azon-
ban jelen munkához hasonló részletes és objektív térinformatikai módszereket alkal-
mazó vízföldrajzi és felszínalaktani kutatásra nincs hazai mintaterületen szakirodalmi 
példa. 
A felszín elemzéséhez egy szintvonalrajzból előállított, nagy felbontású (5 m) digitális 
domborzatmodell szolgált alapul. A vízrajzi és morfológiai elemzéshez a GRASS GIS 
térinformatikai és az R statisztikai program biztosította a megfelelő eszközkészletet. 
A kutatás első lépésében a terület általános domborzati sajátosságainak feltárására 
(jellemző gerinc-völgytalp távolság, hipszometrikus görbe, relatív relief, lejtőszög és 
kitettség stb.), valamint a vízhálózat részletes elemzésére (vízfolyások esésgörbéje, 
vízrajzmintázata, vízgyűjtőterület morfometriai sajátosságai stb.) került sor. Ezt köve-
tően a GRASS GIS-ben elérhető r.geomorphon geomorfometriai térképezési eljárással 
történt meg a releváns felszínformák lehatárolása. A következő lépésben egy R-ben 
összeállított automatikus eljárással lehatárolásra kerültek a teraszszerű felszínformák. 
A módszer a lejtőszög értékekre alapozva, a vizsgált vízfolyástól vett relatív magasság 
függvényében egyre megengedőbb határérték mellett válogatja le a sík felszínmarad-
ványokhoz tartozó cellákat. 
A hidrogeomorfológiai viszonyok komplex térinformatikai elemzése, az automatiku-
san előállított geomorfometriai térképek és a leválogatott teraszszerű felszínek terepi 
megfigyelésekkel és földtani adatbázisokkal kombinálva újabb adalékokat nyújtanak a 
térség felszínfejlődésének alaposabb megismeréséhez. 
 
Kulcsszavak: geomorfometria, DDM, vízgyűjtőelemzés, felszínformák automatizált térképezése 
 
 

DETAILED HYDROGEOMORPHIC ANALYSIS  
OF A SMALL CATCHMENT IN THE GERECSE MOUNTAINS 

 
Summary 
The aim of the study was to analyze the catchment of the Fuchs stream, a small wa-
tershed belonging to the Central Gerecse Mountains along the Danube, using digital 
elevation model. The region is well documented in the frame of the Hungarian ter-
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race-system analyses, but there is no example in the national literature for such a de-
tailed and objective GIS-based hydrologic and geomorphologic study as the pro-
posed work. 
The research was performed using contour-based high resolution DEM (5 m). For 
the hydrogeomorphic analyses the GRASS GIS geoinformatic software and the R 
statistical software was providing the necessary toolsets. 
In the first step of the study the general characteristics of the topography (e.g. char-
acteristic ridgeline-to-valley distance, hypsometric curve, relative relief, slope, aspect) 
and the stream network (e.g. long profiles, pattern, morphometric characteristics of 
the watersheds) were analyzed. Next the geomorphometric map of the relevant land-
forms was produced in GRASS GIS using the r.geomorphon tool. In the following step 
the terrace-like surfaces were delineated using an automatic algorithm in R. The 
method selects cells belonging to flat surface-remnants based on the slope value, by a 
threshold depending on the relative elevation above stream level. 
The complex analysis of hydrogeomorphic characteristics, the automatically gener-
ated geomorphometric maps and the selected terrace-like surfaces – combined with 
field work and geological datasets – are providing new details to explore the land-
scape evolution. 
 
Keywords: geomorphometry, DEM, catchment analysis, automated landform mapping 
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Összefoglaló  

Dolgozatunkban különböző szemcse-összetételű és nedvességtartalmú tala-
jokon végzett vizsgálataink eredményeit mutatjuk be, melyeket a Miskolci Egyetem 
Geotechnikai Talajvizsgáló Laboratóriumában végeztünk. 
Vizsgálataink során egy speciális, a talajmechanikai vizsgálatokban úttörőnek számító, 
nyomásszenzorokkal kiegészített, az egyetem és a PEDINFO Kft. által fejlesztett 
ödométeres eszközt használtunk. 
Vizsgálataink előtt azt a célt tűztük ki, hogy még szélesebb képet kapjunk a terhelés 
alatt lévő talajok viselkedéséről, s ezt lehetőleg a minta roncsolása nélkül érjük el. 
A kapott eredmények alapján a felhasznált eszközök és módszerek alkalmasnak bizo-
nyultak a kitűzött cél eléréséhez, mérhető különbségek mutatkoztak az egyes paramé-
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terek változtatása során a talajmintákban kialakuló feszültségterekben, illetve a tala-
jokra jellemző elasztoplasztikus viselkedésben. 
Eredményeinkkel bizonyítottuk a talajmechanika alapösszefüggéseit, miszerint a ho-
mokokra jellemző, nagyobb szemnagyságok esetén az elasztikus viselkedés és a haté-
kony feszültségek a jellemzőek, míg a finom szemcséjű talajok esetén a semleges fe-
szültségek dominanciája és a plasztikus viselkedés, amivel számolni kell, ha külső 
többletfeszültség éri a talajt. 
További célkitűzés, hogy szélesítsük a vizsgált talajok körét, valamint bevonjunk 
egyéb, talajmechanikai laborgyakorlatban használt eszközöket, melyekkel nyíró-húzó 
igénybevételek esetén is vizsgálhatjuk a kialakuló feszültségtereket, s alkothassunk há-
romdimenziós, akár valós idejű képet arról, hogy mi zajlik a talajminta belsejében 
(Kézdi Á, 1976). 
 
Kulcsszavak: talajmechanika, ödométer, feszültség eloszlás, elasztoplasztikus viselkedés 
 
 

INVETIGATION OF STRESS FIELDS IN LOOSE SOILS 
 
Summary 

Our paper summarizes laboratory activities that were made in the Geotech-
nical Soil Testing Laboratory on different grain sized soils with different moisture 
content. 
During our investigation a newly developed oedometric tool were used improved 
with load sensors by PEDINFO Ltd. and University of Miskolc. 
To develop our equipments we used experiences and observations of other parts of 
science, for example the sensor technology, computer tomography, agro sciences and 
so on. Thanks to these the geotechnical science is improved and built contact be-
tween the applied sciences. 
The Geotechnical Soil Testing Laboratory of University of Miskolc has started to de-
termine unconsolidated loose agricultural soil in the way of geotechnics with stan-
dard investigation methods and worked out some innovative methods and equip-
ments for the better results and unorthodox parametrization. 
Our results showed that the new equipments and methods are worked on loose agri-
cultural method in laboratory practice. We had got good results in the aspect of big-
ger grains (sand) and smaller as well (clayey soil). We can measure the differences in 
all kind of tried moisture content. 
In the future we will make measurements on different kind of soils with a wide range 
of moisture content. 
 
Keywords: Soil mechanics, oedometer, stress fields, elasto-plastic behaviour 
 
 

 



XII. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KONFERENCIA 
2016. június 1–4. Beregszász, Ukrajna 

 46 

 
KŐSÓ PETROGRÁFIAI ÉS FLUIDUMZÁRVÁNY 

VIZSGÁLATÁNAK JELENTŐSÉGE – 
KITEKINTÉS AZ ERDÉLYI-MEDENCE SÓTELEPEINEK 

VIZSGÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ ELŐZETES EREDMÉNYEKRE 
 

Kátai Orsolya Renáta1, Tóth Attila1,2, Káldos Réka1, Szabó Csaba1 
 

1Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar 
Földrajz- és Földtudományi Intézet Litoszféra Fluidum Kutató Labor 

Budapest, 1117 Pázmány Péter sétány 1/C 
kataiorsolya@yahoo.com 

2Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Művészeti Kar 
400112 Kolozsvár, Mátyás király u. 4. 

 
Összefoglaló 

Az evaporitok vagy sókőzetek vizsgálatának jelentőségére az őskörnyezeti és 
a klímakutatásban az elmúlt évtizedek tanulmányai világítottak rá, gazdasági jelentő-
sége azonban már az ókortól ismert. Emellett jelentős turisztikai és egészségügyi cél-
pontok a felhagyott bányák, sőt mint lehetséges nukleárishulladék-tározók is gyakran 
emlegetve voltak. 
A sokrétű alkalmazásuk miatt egyre részletesebb ismeretanyag szükséges az egyes 
sótestek keletkezési körülményeiről és fejlődéstörténetéről. Ehhez járulhatnak hozzá 
a sókőzetek szöveti vizsgálatából, valamint a szemcsékben található 
fluidumzárványok elemzéséből származó adatok. Ezáltal deformációs események re-
konstruálhatók, továbbá információ nyerhető a rendszerben egykor jelen levő olda-
tok kémiai (oldat összetétele) és fizikai (hőmérséklet, nyomás, sűrűség) sajátosságai-
ról. 
Az Erdélyi-medence sókőzeteinek részletes petrográfiai és fluidumzárvány petrográ-
fiai vizsgálatát végeztük el két ma is termelés alatt álló bányából (Parajd és Dés) 
származó mintákon. Ezen vizsgálatok során szövettípusokat – a kősót ért deformá-
ció különböző fázisainak nyomai –, valamint elsődleges (a halit kristályosodásakor 
csapdázódott) és másodlagos (a kőzet kialakulása után végbement folyamatok során 
bezáródott) fluidumzárványokat különítettünk el. A fluidumzárványokon végzett 
előzetes Raman-spektroszkópos vizsgálatok alapján a folyadékfázis az elsődleges és 
másodlagos fluidumzárványokban egyaránt vízgazdag, míg a másodlagos 
fluidumzárványok gázfázisából CH4, CO2 és N2 jelenlétét mutattuk ki. 
 
Kulcsszavak: kősó, fluidumzárványok, paleokörnyezet, Erdély 
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IMPORTANCE OF PETROGRAPHIC AND FLUID INCLUSION STUDY 

OF ROCK SALTS: PRELIMINARY RESULTS ON SALT DEPOSIT 
STUDY IN THE TRANSYLVANIAN BASIN 

 
Summary 

The importance of evaporites in climate and paleoenvironmental reconstruc-
tions was recognized in the last decades, but their economic significance is known 
from the ancient times. Besides these, salt mines have a turistic and medical utiliza-
tion even they were mentioned as potencial nuclear waste material disposition. 
As their application became extended, more detailed knowledge is needed on their 
genesis and evolution history. Informations can be obtained by petrographical and 
fluid inclusion studies to reconstruct the deformation history of the salt bodies and 
get information about the chemical (fluid composition) and physical (temperature, 
pressure, density) properties of the solutions present in the system at trapping time. 
In this study detailed petrography and fluid inclusion petrography were carried out 
on salt samples collected from the Transylvanian basin (Praid and Dej salt mines). 
Based on studies, different texture types were distinguished, associated with imprints 
of the deformation events preserved in the rock. Also, two generations of fluid inclu-
sions were observed: primary, trapped at time of halite precipitation and secondary, 
which entrained following the salt formation, during tectonic events. By Raman 
spectroscopic measurements the fluid phase present in the primary and secondary 
inclusions was identified as aqueous liquid, however the vapor phase in the secon-
dary inclusions contains CH4, N2 and CO2. 
 
Keywords: salt, fluid inclusions, paleoenvironment, Transylvania 
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Összefoglaló 
Napjaink egy megoldatlan problémája a CO2 üvegházhatású gáz emissziójá-

nak csökkentése. Ennek egyik átmeneti megoldása lehet az ipari eredetű CO2 pont-
forrásnál történő leválasztása és geológiai tárolókba helyezése. 
Az ipari eredetű CO2-tárolás során a CO2 az idő elteltével különböző módon csapdá-
zódik a tárolókőzetben. A csapdázódási mechanizmusok közül három folyamat 
emelhető ki, amelyek a szerkezeti, az oldódásos és az ásványos csapdázódás. A rend-
szer biztonságát (azaz szivárgásmentességét) az is befolyásolja, hogy a fentiek közül a 
CO2 melyik mechanizmussal kötődik meg a tárolókőzetben. A szerkezeti csapdázó-
dáskor a CO2 a pórustérben reked meg, míg az oldódásos csapdázódáskor beoldódik 
a rendszerben lévő pórusvízbe. Az ásványos csapdázódás során karbonátásványok 
(kalcit, dolomit, ankerit, sziderit, dawsonit) képződnek, és így kötik meg a CO2-t. A 
legbiztonságosabb csapdázódási mód az ásványos, azonban ennek kialakulásához 
emberi léptékben hosszú idő kell (akár >1000 év). 
Munkánkban a Mihályi-Répcelak természetes CO2-előfordulás különböző CO2-
telepeiben határoztuk meg az egyes csapdázódási mechanizmusok mértékét. Ezen a 
területen a CO2 már geológiai időskálán van jelen szivárgásmentesen. 
Az eredmények alapján elmondható, hogy az adott telepekben a legjelentősebb csap-
dázódási mechanizmus a szerkezeti. A becslés szerint az ásványos csapdázódás mér-
téke körülbelül huszonötszöröse az oldódási csapdázódásnak. 
 
Kulcsszavak: természetes CO2-előfordulás, a CO2 csapdázódási mechanizmusa, Pannon-medence 

 
 

ESTIMATION OF THE AMOUNT OF TRAPPED CO2 IN A NATURAL 
CO2 OCCURRENCE, MIHÁLYI-RÉPCELAK (HUNGARY) 

 
Summary 

Dealing with the elevated levels of CO2 greenhouse gas in the atmosphere is 
one of the biggest challenges of present days. However, there are ways for the reduc-
tion of the CO2 emission. As a temporary solution, CO2 could be captured and 



XII. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KONFERENCIA 
2016. június 1–4. Beregszász, Ukrajna 

 49 

stored in geological reservoirs. Different trapping mechanisms of injected CO2 in the 
reservoir rock have been known. Three of these mechanisms typically dominate at 
different times: structural trapping (i.e. dominating at the beginning of the injection 
activity), solubility trapping (i.e. after ceasing of injection), and mineral trapping in 
geologic timescale. The safety of the storage (i.e. leakage and seepage minimization) 
is strongly dependent on the type of the CO2 trapping mechanisms. Right after the 
injection, the CO2 is mostly trapped as bubbles in the pores (structural trapping), and 
starts to dissolve in the pore water called as solubility trapping. Due to the mineral 
trapping mechanism, new mineral phases (calcite, dolomite, ankerite, siderite, daw-
sonite) are formed to store CO2. 
According to the results, the major trapping mechanism in the reservoirs is the struc-
tural trapping.  
Our estimations furthermore resulted in an unexpected finding that the solubility 
trapping is negligible compared to mineral trapping. 
 
Keywords: natural CO2 occurrence, CO2 trapping mechanism, Pannonian Basin 
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Összefoglaló 

1995 óta az Európai Unió minden egyes meghozott törvényének, rendeleté-
nek egyik fontos eleme a nagy nyilvánosság, a civilszféra széles körben történő bevo-
nása, aktív részvétele az egyes intézkedések meghozatalában. 
Ezzel összhangban Magyarország jogharmonizációja folyamán törvényileg szabályoz-
ta a környezet- és természetvédelmet. 2004-es európai uniós csatlakozásunkkal pedig 
még fokozottabb figyelem irányul a környezeti nevelés és kultúra kapcsán nemcsak 
az oktatási intézményekre, hanem minden olyan szervezetre, amely ilyen irányú tevé-
kenységet folytat, mintegy kiegészítve a formális iskolai oktatást. 
Hazánkban a 2007–2008-as vizsgálatunk óta létrejött egy széles körben elfogadott 
„minősítési eljárás” az erdei iskolák és erdei óvodák üzemeltetői részére, amely minő-
sítési rendszer ellenőrzöttebbé, szabályozottabbá tette ezt a környezeti nevelési tevé-
kenységet. 
Előző tesztünket elsősorban a civilszervezetek körére terjesztettük ki, de be kellett 
látnunk, hogy sok ilyen létesítményt (erdei iskolát, oktatási központot, tanösvényt) 
gazdasági szervezetek is üzemeltetnek (nemzeti parkok, erdészeti zrt.-k, és turisztikai 
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vállalkozások), a képzett szaktudásbázist az egyetemeken képzett szakemberek adják, 
akik civilszervezetekbe tömörülve végzik ismeretterjesztő munkájukat. 
A most újra elvégzett tesztméréssel azt szeretnénk megállapítani, hogy az előző fel-
mérésünkhöz képest történt-e változás az eltelt 9 év alatt, és ha igen, azok milyen irá-
nyúak. Az előző tesztünk 35 kérdését további 9 kérdéssel bővítettük, melyek a minő-
sítési eljárásra vonatkoztak: az új eljárás vajon mennyiben befolyásolta ezt a területet? 
 
Kulcsszavak: civilszervezetek, erdei iskolákat üzemeltetők, környezeti nevelés, környezetvédelmi oktatás  

 
 

ROLE OF HUNGARIAN CIVIL AND ECONOMIC ORGANIZATIONS 
FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION IN SPREADING  

KNOWLEDGE 
 

Summary 
Since 1995, every law, regulation adopted by the European Union has been 

an important element of the public at large, widespread involvement of civil society, 
active participation in the taking of individual measures. 
In line with it Hungary has regulated the environmentalism during its law harmoniza-
tion, and with the join to the European Union in 2004 they direct more and more at-
tention to the nature education, and culture, not only for the educational institutions 
but for all the organizations that are active in theses fields with a completion their 
formal school education. 
Since our research, in 2007-2008, our country has established a widely accepted 
"qualification process" for the operators of Forest schools and kindergartens, which 
qualification process has made this nature education system more inspected and 
regulated. 
Our previous test was firstly spread in NGOs, but he had to admit that many of 
these facilities (forest school, education centre, nature trail) operate economic entities 
as well (National Parks, Forestry Co. Ltd.'s and Tourist Enterprises), and the profes-
sional knowledge-base is given by the experts, trained in universities, who are sitting 
on solid NGOs carry out educational work. 
With the new test we would like to establish, that are there any changes according to 
our previous test, and if so, in what direction. To our previous 35 questions we filled 
in questions with 12 more ones connection with the qualification process what kind 
of changes did the new influencing in this area. 
 
Keywords: NGOs, forest schools, forest operators, environmental education, environmental teaching. 
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Összefoglaló 

Korábbi tanulmányok alapján a városi környezetben a levegőből kiülepedett 
szennyezőanyagok jól vizsgálhatók padlásporminták formájában. Jelen tanulmány 
célja, hogy egy típusos ipari városból – Ajkáról – származó 27 padlásporminta poten-
ciális forrását megállapítsuk. Legalább 30 éve zavartalan padlású családi házakra volt 
szükség a mintavételezéshez, függetlenül a házak szerkezetétől és anyagától. A min-
tavételi terület 64 km2-t fed le, ami magába foglalja a teljes várost. A források megál-
lapítása érdekében a padláspor ásványi alkotóinak azonosítását, valamint szemcsemé-
ret és –alak-vizsgálatát végeztük el röntgen-pordiffrakcióval, pásztázó elektronmikro-
szkóppal (kiegészítve energiadiszperzív detektorral), lézeres szemcseméret-elemzéssel 
és szemcseméret, -alak és kémiai összetétel meghatározására alkalmas készülékkel 
(Morphologi). 
A röntgen és pásztázó elektronmikroszkópos elemzések alapján a minták fő ásványos 
összetételét kvarc, gipsz, valamint Fe- és Al-tartalmú fázisok alkotják. A minták 
szemcseméret-eloszlása multimodális, tehát a bennük lévő részecskék több forrásból 
származnak. A legnagyobb módusz általában 30–70 µm között van, amelyek szél által 
szállítódnak. A Morphologi készülékkel képelemző módban minden egyes részecske 
alakja és mérete azonosítható. A módszerrel több mint 30 000 db szférikus és nem-
szférikus részecskéket különítettünk el. A főként Fe-t tartalmazó részecskék a város 
központjában lévő hőerőműből, míg az Al-gazdag szemcsék a vörösiszap-tározóból 
származhatnak. Megállapítható, hogy a városban lévő ipari tevékenységek hatása a 
város több km-es körzetében erősen éreztette hatását. 
 
Kulcsszavak: urbán geokémia, padláspor, szemcseméret, szemcsealak, forrásazonosítás, Ajka 
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PHASE AND GRAIN ANALYSES OF ATTIC DUST SAMPLES IN AJKA, 

HUNGARY 
 
Summary  

Airborne pollutants, deposited in the urban environment, can be efficiently 
studied by attic dust analysis. The main aim of our study was to determine the poten-
tial sources of 27 attic dust samples collected in an industrial city, Ajka. The sampling 
area covered 64 km2 incorporating the whole city from where at least 30 years old at-
tics without disturbance were collected. Phase, grain size and shape analyses were 
carried out by X-ray diffraction, scanning electron microscope coupled with energy 
dispersive spectroscopy, laser scattering particle size distribution analyser and size, 
shape and chemical analyser instrument (Morphologi). 
According to the XRD and SEM-EDX analyses, the most frequently identified 
phases are quartz, calcite, gypsum and Fe- and Al-bearing phases. The grain size dis-
tribution showed multimodal patterns, hence the particles could have derived from 
multisource. The biggest peak is usually around at 30-70 µm, which can easily be 
transported by wind. Using image analyser mode on Morphologi instrument, we 
could identified size and shape of >30 000 spherical and non-spherical particles.  
According to the results, natural and anthropogenic sources can be distinguished. A 
potential source of the Fe-bearing spherical particles could have been the coal-fired 
power plant situated in the city centre, whereas Al-rich grains could have come from 
the redmud spoil stored at the western part of Ajka. Based on our study, in Ajka re-
gion a widespread impact of the industrial activity can be identified. 
 
Keywords: urban geochemistry, attic dust, grain size and shape, source identification, Ajka 
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Összefoglaló 
A környezeti nevelés a XXI. század kulcskérdésévé válik az ismert környezeti 

változások miatt. Ismert azonban a környezeti nevelés meghonosítása az oktatáson 
belül, mely függ az oktatás rendszerétől és a környezeti nevelés értelmezésétől. A ha-
tályos ukrajnai oktatási rendszer nem biztosít megfelelő időt és figyelmet a környezeti 
nevelésre. Ugyan a képzési rendszer hangsúlyt fektet az ökológia tudomány elméleti 
alapjainak mélyebb elsajátítására, erre a biológia tantárgy keretén belül és önálló tan-
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tárgyként is lehetőséget nyújt, ugyanakkor az itt megszerezhető ismereteket a tanulók 
nem tudják összekapcsolni a hétköznapok tevékenységével. Tapasztalataink szerint 
ahhoz, hogy ez hatékonyabb legyen, új nevelési és oktatási szemléletű pedagógusokat 
kell képezni. Az erősen központosított, felülről vezérelt iskola pedagógustársadalmá-
nak jelentős része még nincs felkészülve arra, hogy a konzervatív, hagyományos ne-
velési és oktatási módszerek mellett más alternatív módszereket alkalmazva segítse 
ezt. Sokuk számára a környezetvédelem, természetvédelem, környezeti nevelés, a 
fenntarthatóság pedagógiája megfoghatatlan, nem értelmezhető tartalommal bíró fo-
galmak. A cikkben összefoglalom a környezeti nevelés ukrajnai vonatkozásait, jogi 
hátterét, néhány olyan sikeres programot mutatok be, amelyek segíthetik a környezet-
tudatos magatartás kialakítását, formálását. Javaslatokat teszek más országokban már 
jól működő programok ukrajnai adaptálására. 

 
Kulcsszavak: környezeti nevelés, környezettudatos magatartás, alternatív oktatási módszer 
 
 

THE INTERPRETATION OF 
ENVIRONMENTAL EDUCATION IN UKRAINE 

 
Summary 

Environmental education is a key issue in the 21st century due to known en-
vironmental changes. However, the establishment of environmental education de-
pends on its interpretation, and the education system. The current Ukrainian educa-
tion system does not provide adequate time and does not pay appropriate attention 
to environmental education. Although the education system emphasizes the detailed 
acquisition of the theoretical foundations of the science of ecology, it provides an 
opportunity to study ecology within the framework of biology and also as a separate 
subject, however, students cannot link the knowledge acquired to everyday life. Our 
experience shows that pedagogues with modern views on and approaches to educa-
tion should be trained in order to make it more effective. The majority of teachers 
working in the highly centralized school are still not prepared to apply alternative 
methods in addition to the standard conservative educational and teaching methods 
to facilitate these. For many of them, environmental protection, nature conservation, 
environmental education, and the pedagogy of sustainability are concepts that they 
cannot interpret. The paper summarizes the Ukrainian aspects of environmental 
education, and its legal background. I present some successful programs that could 
help the development and shaping of environmental awareness. I also suggest adapt-
ing some programs in Ukraine that are well-established and function well in other 
countries. 
 
Keywords: Environmental education, environmentally conscious behaviour, alternative teaching methods 
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Összefoglaló 
Ólomizotópok alkalmazása számos környezeti tanulmányban tetten érhető, 

azonban Magyarországon egyelőre kevésbé elterjedt módszer. Jelen tanulmány célja, 
hogy alkalmazásának lehetőségét padlásporminták ólomtartalmának 
eredetmeghatározására bemutassuk.  
A minták Ajka 27 családi házának legalább 30 éve zavartalan padlásairól származnak, 
amelyek a teljes várost reprezentálják. Korábbi tanulmányunk alapján a város köz-
ponti területén, valamint a 8. főút mellett kiemelkedő a Pb mennyisége a mintákban. 
Az összehasonlítás érdekében a helyben bányászott kőszenet, valamint a szénbánya 
meddőhányójáról és a hőerőmű zagytározójáról származó mintákat is elemeztünk. 
Az ólom izotóp-összetételét (206Pb, 207Pb és 208Pb) ICP-MS segítségével határoztuk 
meg a Freibergi Műszaki Egyetem laboratóriumában. 
A padlásporminták 206Pb/207Pb aránya jelentősen kisebb (1,15-1,28), mint a kőszén és 
a meddőhányóról származó mintáké (szén: 2,28, meddőhányó: 1,83). Ellenben a 
208Pb/207Pb-arányok a padláspormintákban nagyobb értékeket mutatnak (padláspor: 
2,41-2,47; kőszén: 2,32; meddőhányó: 2,39). Továbbá a padlásporok ólomizotóp-
arányai az orosz ólomérc, ólmozott üzemanyag és környezeti minták adataival mu-
tatnak jó egyezést. Ennek következtében megállapítható, hogy a padlásokon lerakó-
dott ólom főként a közlekedéshez kapcsolható, kivéve néhány mintát, amelyekben 
helyi ipari tevékenységhez – főként szénbányászathoz – köthető a Pb jelenléte.  

 
Kulcsszavak: urbán geokémia, padláspor, Pb-izotópok, forrásazonosítás, Ajka 
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LEAD SOURCE IDENTIFICATION BY USING LEAD ISOTOPE RA-

TIOS IN ATTIC DUST SAMPLES FROM AJKA, HUNGARY 
 

Summary  
In spite of that Pb-isotope measurements are widely used in environmental 

studies it is less widespread in Hungary. Our previous attic dust study showed higher 
lead concentrations in the city centre and along major roads in Ajka town, therefore, 
our main aim was to determine lead sources in the studied samples using lead isotope 
ratios. 
The attic dust samples without disturbance were collected from 27 different houses 
in Ajka, which are at least 30 years old and represent the whole city. Furthermore, lo-
cal coal and coal waste samples were also analyzed for comparison. Lead isotopic 
composition (206Pb, 207Pb, 208Pb) of attic dust samples were measured by ICP-MS in 
the Technical University of Freiberg.  
The 206Pb/207Pb ratios from the attic dust were significantly lower (1.15-1.28) than 
the values of coal and waste rock samples (avg. 2.28 – coal; 1.83 – waste rock), but 
the 208Pb/207Pb ratio resulted higher values (2.41-2.47 – attic dust, avg. 2.32 – coal; 
2.39 – waste sample). Furthermore, the ratios of the attic dust samples were highly 
comparable with Russian lead ore, leaded fuel and environmental samples. Thus, the 
Pb-compound of the attic dust samples is likely to be originated from the lead emit-
ted by the traffic, however in few samples may have been influenced by local indus-
trial activity (mostly coal mining).  
 
Keywords: urban geochemistry, attic dust, Pb-isotopes, source identification, Ajka 
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Összefoglaló 
A Tisza Tiszaújlak feletti szakaszán a gátak megléte ellenére is igen aktívan 

kanyarog, ill. ágakra szakad, aminek eredményeként mellékágak, holtágak és holtmed-
rek kísérik a főág futásvonalát. Az ilyen, napjainkban is dinamikusan változó, 
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anasztomizáló folyami rendszerek a folyók művi szabályozása miatt a Kárpát-
medencében, de talán Európa egészét tekintve is igen ritkák már. Munkánkban azt 
vizsgáltuk, hogy a Tisza jobb és bal oldali, Tiszaújlak (Вилок) és Sásvár (Тросник), 
illetve Tiszaújlak és Tiszapéterfalva (Пийтерфолво) közé eső szakaszainak egyes ré-
szein a 2006 és 2015 közötti időszakban mekkora volt a partvonal-elmozdulás mér-
téke, mennyiben befolyásolta a partalakítási folyamatok intenzitását és irányát a part 
anyaga és növényborítottsága, annak mértéke és jellege. Mely szakaszokon építette és 
mely szakaszokon erodálta a partoldalakat a folyó, valamint a pusztuló partszakaszok 
mekkora biztonsági kockázatot jelentenek a Tisza menti települések épségére. A Ti-
sza jobb oldali partvonalán 51, a bal parti részen 62 fő mérési pont koordinátáit rög-
zítettük GPS műholdas helymeghatározó eszköz segítségével 2009-ben, 2010-ben és 
2015-ben. Mért eredményeinket összehasonlítottuk a területről 2006-ban készült 
Google Earth műholdfelvételekkel is. Tapasztalataink azt mutatták, hogy a vizsgált 
folyószakasz számos kanyarulatában igen aktív partátrendeződési események zajla-
nak, néhol 100 métert is jóval meghaladó partelmozdulásokat detektáltunk. Munkánk 
során sikerült egy olyan digitális adatbázist létrehoznunk, amely a későbbiekben is 
támpontul szolgálhat a folyó partvonal változásainak nyomon követésénél. 

 
Kulcsszavak: Kárpátalja, Felső-Tisza, anasztomizáló medertípus, partrombolódás 
 
 

RECENT RIVER CHANNEL CHANGE DETECTIONS  
IN THE SECTION OF THE RIVER TISZA ABOVE TISZAÚJLAK 

 
Summary 

In the section above Tiszaújlak, despite the presence of embankments, the 
Tisza shows active meandering tendency and it splits into branches resulting in side 
channels, dead channels and backwaters that follow the main channel. Nowadays, 
such dynamically changing, meandering and anastomosing riverine systems are quite 
rare in the Carpathian Basin but maybe even across Europe because of the artificial 
river regulation. In our work we examined the right- and the left-side riverbank sec-
tions of the Tisza, between Tiszaújlak (Вилок) and Sásvár (Тросник), as well as be-
tween Tiszaújlak and Tiszapéterfalva (Пийтерфолво), to reveal the extent of bar 
depositions between 2006 and 2015 and to what extent the intensity and direction of 
the riverbank formation processes were influenced by the material of the bank and 
the plant coverage, its rate and characteristics. We tried to reveal which sections of 
the riverbank were built and which sections were eroded by the river and what secu-
rity risks they have for the safety of the settlements along the Tisza. On the right side 
of the Tisza riverbank the coordinates of 51, and on the left side the coordinated of 
62 main measuring points were recorded by GPS positioning satellite in 2009, 2010 
and 2015. Our results were compared to the satellite images of Google Earth taken 
in 2006 too. According to our experience, in several bends of the examined sections 
of the river, active bar deposition can be observed; in some cases more than 100 m 
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of bar depositions were detected. During our work we managed to create a digital 
database that can be used to track the riverbank depositions in the future. 
 
Keywords: Transcarpathia, Upper-Tisza, anastomosing channel type, river bank erosion. 
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Summary 
In Hungarian teacher education there are some subjects (Basic Environmental 

Sciences, Hydrobiology, Environment Protection, Sustainable Development), dealing with the is-
sues and problems of our natural environment and teaching how to training our stu-
dents. 
During Basic Environmental Sciences course students have got a lot of information 
about the environmental factors: Water is one of the vital important goods, therefore 
it has a projecting role from olden times in life on the Earth. Water needs to the 
“Life” in all fields, and even man himself is 70-80 percent water. From hydrological 
aspect, water is a renewable environmental resource. Hydrobiology subject provides 
factual knowledge about the life in fresh waters and some experiments how to dem-
onstrate the different human effects for example pollution, contamination, etc.  
It is known water covers more than two-thirds of the Earth’s surface, but less than 
2-3 % is fresh water and less than 0.5 % is readily available for human use. Nature 
rarely provides it in the right amount at the right place at the right time. Man has also 
realized, that both locally and globally there is a limit to the total amount of water 
available, as well as this situation will be worse in the future. 
In the frame of Environment Protection subject students have learned, that we need wa-
ter for a wide variety of uses, which belong to six categories. We give an outline 
about these groups: water for domestic purposes (drinking water), water for agricul-
ture (irrigation), water for industrial purposes, water for power, water for removal of 
wastes (waste water treatment), water for transportation and recreation. 
In Education of Sustainable Development (ESD) we can deal with one of the most im-
portant tasks to ensure an integrating water related education for teachers, as well as 
to develop the relevant knowledge, skills, values and behaviours in a water sustain-
ability-friendly context in our future. 
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Összefoglaló 

A természetben jelenlevő veszélyes kémiai szennyező anyagok eltávolítására 
különböző módszerek ismeretesek, mint a kémiai kicsapás, fotokatalitikus oxidáció, 
ozonizálás vagy a különböző adszorpciós eljárások. A klasszikus módszerek mellett 
az utóbbi években egyre jelentősebbek az új, alternatív technológiák. 
Jelen kutatás célja fitoremediációs módszer kidolgozása trifenilmetán alapvázú fes-
tékanyagok eltávolítására természetes vizekből. Kísérleti eredményeink igazolják, 
hogy a rucaöröm (Salvinia natansL.) és az átokhínár (Elodea canadensisC. Rich ex 
Michx.) jó eredményekkel alkalmazható a kristályibolya és a malachitzöld szerves 
szennyező anyagok eltávolítására természetes vizekből. 
A fitoextrakciós módszer kidolgozásának érdekében megvizsgáltuk a technológiai pa-
raméterek (kezdeti festékanyag-koncentráció, biomassza-mennyiség, pH, hőmérsék-
let) hatását a bioakkumuláció mértékére. Meghatároztuk a transzport és akkumuláci-
ós folyamatok mechanizmusát, valamint a vízinövények biokémiai válaszait a toxikus 
stresszhatásokra. 
 
Kulcsszavak: fitoextrakció, kristályibolya, malachitzöld, Salvinia natans, Elodea canadensis 
 

 
PHYTOREMEDIATION OF TRIPHENYLMETHANE DYES 

BY WATER PLANTS 
 

Summary 
Various methods are used to remove hazardous chemical pollutants from 

natural waters, such as chemical precipitation, photocatalytic oxidation, ozonisation, 
as well as different adsorption procedures. Alternative technologies have been gain-
ing increasing attention in addition to traditional methods. 
The objective of the current research is the development of a phytoremediation 
method for the removing of triphenylmethanedyes from aqueous contaminated me-
dia. Our experimental results show that the floating watermoss (SalvinianatansL.) and 
seaweed (Elodea canadensisC. Rich ex Michx.) plants can be used with satisfactory re-
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sults in removing the crystal violet and malachite green organic pollutants from these 
waters. 
In developing the phytoextraction method we examined the influence of the techno-
logical parameters (initial dye concentration of the biomass, pH, temperature) on the 
efficiency of bioaccumulation. We describe the mechanisms of transport and accu-
mulation processes, as well as the biochemical responses of the aquatic plants on the 
toxic stress-effects. 
 
Keywords: phytoextraction, crystal violet, malachite green, Salvinia natans, Elodea canadensis. 
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Összefoglaló 
A középiskolai 14–18 éves korosztály és a felsőoktatásban tanuló fiatalok 

környezeti nevelésében sok a közös vonás, mely az azonos célokból és alapelvekből 
ered, ugyanakkor a feladatok és módszerek kidolgozásánál figyelembe kell venni az 
előzetes tudásszintet, a képzés, szakirány sajátosságait, a tanulók szociális hátterét. A 
középiskolai oktatásban a környezeti nevelés egyik lehetősége, hogy a tanár minden 
alkalommal megbeszélje a tanulókkal az adott tananyaghoz kapcsolódó, környezetvé-
delmet érintő kérdéseket is. Erre leginkább a természettudományos tárgyak oktatása 
során van lehetőség, de a humán tárgyak tanítása is változatos, gondolatébresztő kör-
nyezetnevelési témák felvetését teszi lehetővé a pedagógusok számára. A tanórán kí-
vüli foglalkozások közül különös figyelmet érdemel a környezetnevelési nap és a di-
ákkutatások iskolai szervezése. A felsőoktatásban a környezetvédelemhez valamilyen 
formában kapcsolódó szakirányok esetében nyilvánul meg dominánsan a környezeti 
nevelés. Itt meghatározóak az alapos elméleti felkészülést követő környezetvéde-
lemmel kapcsolatos kutatások az évfolyammunkák, szakdolgozatok írása során. Egy 
jól felépített oktatási rendszerben különös figyelmet kell fordítani a környezeti neve-
lésre, biztosítva annak folytonosságát és gyakorlatorientáltságát. 
 
Kulcsszavak: környezeti nevelés, középiskolai oktatás, felsőoktatás. 
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ENVIRONMENTAL EDUCATION 

IN SECONDARY AND HIGHER EDUCATION 
 

Summary 
Although there are many common features in the environmental education 

of students at the age of 14-18 and at higher education that derive from the same 
aims and basic principles we have to take into consideration the differences in their 
prior knowledge, peculiarities of their disciplines and social backgrounds in planning 
the tasks and educational methods in teaching. In secondary schools one of the best 
opportunities of the environmental education is when teachers discuss different en-
vironmental issues belonging to the given topic of the curriculum with their students. 
We have more opportunities for this in teaching science but in case of humanities 
there are also chances to raise a great variety of thought-provoking environmental is-
sues. As after school activities, environmental educational project days and student 
researches are needed particular attention. At universities and colleges environmental 
education plays a main role in the specialization belonging to environment protec-
tion. At this level of education, environmental researches are essential in case of dis-
sertations and thesis that need thorough theoretical preparation. In a well prepared 
educational system environmental education needs particular attention with ensuring 
its continuity and making it practice-oriented.  
 
Keywords: environmental education; secondary education; higher education 
 
 

 
 

A VÁROSI ÁRVIZEK ÉS KIALAKULÁSUK  
A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN –  

ESETTANULMÁNY A 2014. 08. 03-AI CSAPADÉKESEMÉNY ALAPJÁN 
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Összefoglaló 
A klímaváltozás során a Kárpát-medencére futtatott regionális modellek sze-

rint megnőhet a hidrológiai ciklus intenzitása, melynek hatására lokálisan, egy adott 
területre, hirtelen nagy mennyiségű csapadék hullhat le, helyi árvizeket okozva. 2014. 
augusztus 3-án egy erőteljes, konvektív feláramlási zóna (squall line) mentén kialakuló 
zivatarhullám hatására lehulló csapadék a Mecseken lefutva, a Pécs város mélyebb 
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térszínein városi árvizet és elöntést okozott. A vizsgált időszak alatt a 
hidrometeorológiai monitoringrendszerünkkel sikerült a csapadékeseményt térbeli 
heterogenitását, illetve annak változását követnünk és az egyes városrészek veszélyez-
tetettségét meghatároznunk. A főbb vízfolyásokon kialakult árhullámok esetén azt 
tapasztaltuk, hogy a csapadékesemény vége és a Pécsi-vízen, illetve mellékvízfolyásain 
a tetőzés időpontja között legfeljebb 20 perc telt el. Ez a rendkívül rövid reakcióidő a 
védekezésre fordítható időt jelentősen csökkenti, illetve jelentősen megnehezíti a 
mentési munkálatokat.  
 
Kulcsszavak: hidrológiai monitoringrendszer, városi árvizek, reakcióidő, zivatarcella 
 
 

THE URBAN FLOODS AND THEIR GENERATION  
IN THE SOUTH-TRANSDANUBIAN REGION – CASE STUDY OF THE 

3TH AUGUST 2014 SUPER CELL 
 

Summary 
Due to the climate change in the Carpathian Basin the intensity of the hy-

drologic cycle may increase in the future, which produces heavy rainfalls locally, po-
tentially generating, among many other hydrologic consequences, flash floods in the 
headwaters. A major supercell developed above Pécs on August 3, 2014, when rain-
fall totals in certain parts of Pécs (SW Hungary) exceeded 70 mm in two hours, trig-
gering urban floods in the deeper parts of the city. With systematic measurements of 
the hydrometeorologic network of Pécs, the spatial behavior of the supercell and the 
rainfall zones, as well as water level changes were detected with a temporal resolution 
of 10 to 15 minutes. We also systematically assessed the vulnerability of the individ-
ual districts of the city. According to our calculations, response times (i.e. elapsed 
time between the end of the precipitation event and the peak flow in the stream) of 
the studied tributary watersheds of the city did not exceed 20 minutes. This short re-
sponse time, primarily influenced by the rugged topography and the impermeable 
surfaces of the city, encumbers rescue operations and significantly decreases time 
available for prevention and loss mitigation.  

 
Keywords: hydrological monitoring system; urban floods, response time, super cell 
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EGY IPARTÖRTÉNETI TANÖSVÉNY 

KIALAKÍTÁSÁNAK TERVE SALGÓTARJÁNBAN 
 

Négyesi Fanni, Angyal Zsuzsanna 
 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezettudományi Centrum 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c 

dranzsu@gmail.com 
 

Összefoglaló 
A hazai természetvédelem egyik örvendetes eredménye, hogy az elmúlt két 

évtizedben országszerte egyre több tanösvény nyitja meg képzeletbeli kapuit. A tan-
ösvények a környezeti szemléletformálás fontos eszközévé váltak, és ami különösen 
fontos: a látogatók körében is nagy népszerűségnek örvendenek. Meg kell jegyeznünk 
azt is, hogy a hazai tanösvények jelentős többsége természeti és kultúrtörténeti érté-
kek bemutatására hivatott, ugyanakkor számos olyan terület van hazánkban, amely 
ipartörténeti jelentőségével lehetne tárgya egy tanösvény kialakításának. Munkánk so-
rán célunk egy olyan, hazánkban egyedülálló ipartörténeti tanösvény elméleti kialakí-
tása, amely az egykori salgótarjáni iparvidéket mutatja be a szénbányászat kezdeteitől 
a gazdasági válság környezeti és társadalmi problémájáig. A tanösvénynek természet-
szerűleg lesz egy térbeli íve (szénbányák – bányászkolóniák – meddőhányók – erőmű 
– ipari üzemek – ipari hulladéklerakók), de ezeket a helyszíneket időben is egymásra 
fogjuk építeni, ezzel egyfajta történelmi vonatkozást is adva a bemutatásnak. Összes-
ségében a pályázat végéig célunk a tanösvény kialakításában egy olyan állapot elérése, 
amely tartalmazza az egyes pontokat magába foglaló vezetőfüzet kidolgozását, mely-
ben a helyszínhez tartozó információkon kívül több korcsoportra kidolgozott, az 
adott pont ismeretanyagát feldolgozó feladatlapok is találhatók lesznek. Célunk egy 
olyan térkép létrehozása is, amely világosan mutatja az útvonalat és az egyes megálló-
kon bemutatandó információk jellegét, valamint a tanösvény alapadatait. 
 
Kulcsszavak: Salgótarján, tanösvény, ipartörténet, vezetőfüzet, feladatlapok  
 
 

AN INDUSTRIAL HISTORY TRAIL DESIGN PLAN  
IN SALGÓTARJÁN 

 
Summary 

One of the gratifying results of the national nature conservation is that over 
the past two decades across the country, more and more trails will open their 
“gates”. The trails have become an important tool for environmental awareness-
raising, and what is especially important: they gained great popularity among visitors. 
It should be also noted that the vast majority of the domestic nature trails were de-
signed to demonstrate the natural and cultural values, and at the same time there are 
several areas in our country, which could be the subject of industrial history by creat-
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ing a nature trail. In our work we aim at the fact that our country is a unique indus-
trial history trail, a theoretical design that displays the beginnings of the former coal 
mining region of Salgótarján’s industry , as well as its the environmental and social 
problems of the economic crisis. The educational tour will be naturally a cubic curve 
(coal mining - mining colony - dumps - power plants - industrial plants - industrial 
waste), but these scenarios will be also overlapping in time, thus giving a sense of the 
historical aspect in the presentation. Overall, the goal of the educational path shaping 
is to achieve a state that includes the development of certain points including guiding 
notebook containing additional information related to the location; and worksheets 
suiting small-group work and containing the crucial pieces of information of the 
given spots. Our aim is to create a map which clearly shows the character of the 
routes and stops as well as basic data of trail. 
 
Keywords: Salgótarján, natur trail, industry, guiding notebook, worksheet 
 
 

 
 

GEOMORFOLÓGIAI FOLYAMATOK 
OKTATÁSI CÉLÚ MONITOROZÁSA KOLOZSVÁR TERÜLETÉN 

 
Poszet Szilárd1, Gál Andrea2 

 
1Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kar 

400193 Kolozsvár, Calea Turzii 4. 
poszet@yahoo.com 

2Babeş-Bolyai Tudományegyetem Földrajz Kar 
400006 Kolozsvár, str. Clinicilor 5–7. 

gal.andi@yahoo.com 
 

Összefoglaló 
Az oktatási tevékenység során megszerzett elméleti tudás gyakorlati alkalma-

zása gyakran nehézségekbe ütközik. Az elmúlt évtizedekben bevett szokássá vált, 
hogy a geomorfológiához kapcsolódó gyakorlatok terembe zárva folynak. Ezen sze-
rettünk volna változtatni, és a szerzett tapasztalatok elsődleges eredményeit mutatjuk 
be.  
Kolozsvár és környéke szinte olyan, mint egy szabadtéri laboratórium, ahol a külön-
böző geomorfológiai folyamatok és jelenségek közvetlenül megfigyelhetőek és ele-
mezhetőek. Ezt kihasználva a gyakorlati tevékenységek egy részét kivittük a szabad-
ba, szem előtt tartva azt, hogy a megfigyelt jelenségek kapcsolódjanak az előadások 
témaköreihez. 
A házsongárdi temetőben az aprózódási-mállási és tömegmozgási folyamatok ered-
ményeit, illetve a deráziós formákat szemléltettük. Ezt követően megkezdődött a te-
metőre jellemző tömegmozgási folyamat (kúszás) monitorozása, az elmozdulást a 
sírkövek lejtőirányú dőlési szögéből számoltuk ki.  
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A Mikó kert–Fellegvár útvonalon a folyóvíz által kialakított formákat (teraszokat, ár-
teret) és a tömegmozgásokat (omlások és csuszamlások) vizsgáltuk.  
A Hója-dombon egy aktív csuszamlást monitorozunk, illetve sor került a stabilizáló-
dott csuszamlások és kuesztafelszíneken kialakult formák szemléltetésére is.  
A helyszínek rendszeres bejárásai, megfigyelései monitoringhálózattá válhatnak, ame-
lyek jól jelzik a környezeti változásokat a természetes és épített környezetben egy-
aránt. Amellett, hogy a mérési eredmények alapját képezhetik a további kutatásoknak 
és felhasználhatóak a várostervezésben is, lényeges oktatási szerepük is van, mivel a 
tapasztalati úton szerzett ismeretek jobban rögzülnek.  
 
Kulcsszavak: Kolozsvár, monitorozás, geomorfológia, oktatás, tömegmozgások  
 
 

MONITORING THE GEOMORPHOLOGYCAL PROCESSES IN THE 
AREA OF CLUJ-NAPOCA FOR EDUCATIOINAL PURPOSE 

 
Summary 

Sometimes it is difficult to put into practice the theory learned during the 
lectures. For some decades practical activities connected to geomorphology were 
performed indoors. We wanted to change this and here we present our experiences 
and results in this respect. 
The city of Cluj and the area surrounding it serve as an open-air laboratory where the 
different geo-morphological processes and phenomena can be directly examined. 
Making a good use of this fact we moved part of the practical activity out of the lec-
ture rooms, naturally always taking into consideration the fact that the examined 
phenomena should be close to what was studied during the classes. 
In the Central Cemetery were demonstrated the consequences of mass-movement 
process of disintegration and crumbling and the forms of derasion. The following 
step was the monitoring of the mass movement process (creeping) what character-
izes this area. The slope-directed displacement was counted by using the dip angle of 
the tomb stones. 
On the route including the Miko garden and the Citadella we examined the forma-
tions (terraces, flood-lands) created by the river, and the mass movements (land 
slides). 
The methodical and regular examination of the sites might result in a monitoring 
network presenting the changes occurring both in the natural and in the built-in ar-
eas The results of the measurements can serve as the basis of further research work, 
they can be used in the plans made for the development of the city and in the same 
time they play an important role in the education too as knowledge gained by experi-
ence is deeper and more efficient. 
 
Keywords: Cluj, monitoring, geomorphology, teaching, mass movements 
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FITOEXTRAKCIÓS MÓDSZER HASZNÁLATA AZOSZÍNEZÉKKEL 

SZENNYEZETT VÍZ REMEDIÁLÁSÁRA 
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Összefoglaló 

A Föld édesvízkészlete csökken, s a felszíni és felszín alatti vizeink vízminő-
ségi állapota nem megfelelő, ezért napjaink környezetvédelmében kiemelt fontosság-
gal bír a szennyvizek hatékony tisztításának kérdése. A festékanyagok nagymértékben 
befolyásolják a vizes környezet fotoszintetikus aktivitását, többségük karcinogén, 
mutagén, toxikus az élőlényekre nézve. Fitoremediáció során növények segítségével 
tisztítják meg a talajt, felszíni és felszín alatti vizeket a különböző szerves és szervet-
len szennyezőanyagok sokaságától ezzel az előnyös, flexibilis, környezetbarát és nem 
utolsósorban olcsó alternatív módszerrel. 
Vizsgálataink célja egy fitoremediációs módszer kidolgozása a festékanyagok eltávolí-
tására a természetes vizekből. Ennek során két invazív vízinövényt (Eichhornia 
crassipes és Salvinia natans) alkalmazunk a különböző koncentrációjú Eriokromfekete T 
festékanyaggal szennyezett víz remediálására. A kísérletekre a természeteshez hasonló 
körülmények között került sor, amíg a színezék koncentrációja a vizes közegben ál-
landó egyensúlyi értékre csökkent. Követtük a kísérleti paraméterek változását (pH, 
hőmérséklet, páratartalom, fényerősség), tanulmányoztuk továbbá a fitoremediáció 
mechanizmusát, a vízinövények biokémiai válaszait a toxikus stresszhatásokra (meg-
kötés mechanizmusa, fotoszintetikus pigmentek változása, EDX, FTIR, SEM, 
stresszprotein) és az EBT időbeli foto- és oxidatív degradációjának dinamikus válto-
zását. 
Kísérleti eredményeink igazolják, hogy a stresszhatás ellenére mindkét növényfaj 
egyedei nagy hatékonysággal távolították el a színezéket környezetükből. Vizsgálata-
ink szerint a Salvinia natans hatékonyabbnak bizonyult, és jó eredményekkel alkalmaz-
ható a szerves színezék megkötésében, eltávolításában. 
 
Kulcsszavak: fitoremediáció, szennyvíz, Eriokromfekete T, Salvinia natans, Eichhornia crassipes 
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REMEDIATION OF AZO-DYE POLLUTED WATER  

BY PHYTOEXTRACTION 
  
Summary 

The quantity of the Earth’s freshwater resources is highly reduced and the 
quality of surface and ground water is inappropriate. Therefore environmental con-
cerns regarding efficient waste water purification continue to attract considerable at-
tention. Dyes greatly influence the photosynthetic activity of the water environment, 
the majority of those being carcinogenic, mutagenic and toxic to the organisms. Phy-
toremediation provides a flexible, environmentally friendly and low-cost method, us-
ing plants to purify the soil, surface and ground waters from a variety of organic and 
inorganic contaminants. 
The current study presents the results concerning the comparative response of two 
aquatic plants, Eichhonia crassipes and Salvinia natans, when exposed to various concen-
trations of Eriochrome Balck T. Experiments were carried out in similar to natural 
conditions by photometric monitoring of the dye concentration. We followed the 
experimental parameter changes (pH, temperature, humidity, light intensity), and 
studied the phytoremediation mechanism of aquatic plants, biochemical responses to 
toxic stress effects (adsorption mechanism, photosynthetic pigments, EDX, FTIR, 
SEM, stress proteins) and changes in oxidative- and fotodegradation of EBT in time. 
Our results demonstrate that despite the toxic stress both species reduced the dye 
from water with high efficiency. Nonetheless, Salvinia natans proved to be the more 
effective one in binding and removing the organic dyes. 
 
Keywords: phytoremediation, wastewater, Eriochrome Black T, Salvinia natans, Eichhornia crassipes 
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RIOLITTUFA ÉS NITROGÉN FEJTRÁGYÁK HATÁSA AZ 

ENERGIAFŰZ (Salix sp.) LEVELEINEK ELEMFELVÉTELÉRE,  
FOTOSZINTÉZISÉRE ÉS A TALAJLÉGZÉSRE 
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Összefoglaló 

Szabadföldi kisparcellás négyismétléses tartamkísérletet állítottunk be 2011-
ben barna erdőtalajon, 0,4 hektáron, energetikai célra termesztett fűzzel (röviden 
„energiafűzzel”; Salix triandra x viminalis, cv. Inger), melyben a Zempléni-hegységben 
bányászott riolittufa (RT; 2⋅30 t/ha), valamint a fejtrágyaként alkalmazott ammóni-
um-nitrát (AN; 4⋅100 kg/ha), illetve karbamid (K; 1⋅100 kg/ha) önmagában vagy 
kombinációkban történő kijuttatásának hatását vizsgáljuk a fűz ásványi táplálkozására 
(táp- és toxikuselem-felvételére), a fűzlevelek fotoszintézisére, illetve a talajlégzésre. 
Salétromsavas kivonatban a makroelemek közül legjelentősebb mennyiségben káliu-
mot és kalciumot tartalmazott a RT. Az esszenciális mikroelemeket illetően a RT-nak 
jelentős az „összes” cink- és mangántartalma, rézben viszont szegény. A kijuttatott 
RT toxikus elemeket (As, Ba, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb) csak nyomokban tartalmazott. 
2013 júliusában, 2 hónappal a RT másodszori talajba juttatása után megállapítottuk, 
hogy a kezelt kultúrák levelében szignifikánsan nagyobb a cinkkoncentráció, mint a 
kontrollban. A levelek csak nyomokban tartalmaztak arzént, báriumot vagy kadmiu-
mot, melyet a kezelések nem befolyásoltak. 2013 augusztusában a kezelések nem be-
folyásolták szignifikánsan a fűzlevelek fotoszintetikus aktivitását, transzspirációs rátá-
ját vagy sztóma-konduktanciáját. 2014 júliusában a RT+K kezelt kultúrák talajában 
szignifikánsan nagyobb mértékű volt a talajlégzés intenzitása, mint a kontrollban.  
 
Kutatásainkat a Nitrogénművek Vegyipari Zrt. (Pétfürdő) és a Colas-Északkő Kft. 
(Tarcal) támogatta.  
 
Kulcsszavak: riolittufa, nitrogén fejtrágyák, energiafűz, elemfelvétel, fotoszintézis, talajlégzés 
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EFFECT OF RHYOLITE TUFF AND NITROGEN TOP DRESSINGS ON 

THE UPTAKE OF ELEMENTS, PHOTOSYNTHESIS AND SOIL 
RESPIRATION OF ENERGY WILLOW (Salix sp.) 

 
Summary 

An open-field small plot long-term experiment was set up with 4 replications 
during 2011 in Nyíregyháza, Hungary with willow (Salix triandra x Salix viminalis 
’Inger’), grown as an energy crop. The experimental brown forest was treated two 
times (April 2011, May 2013) with rhyolite tuff (RT, 30 t/ha), four times with am-
monium nitrate (AN, 100 kg/ha) and once with urea (U, 100 kg/ha), as nitrogen top 
dressings – till 2014. Beside soil respiration, the effects of these soil treatments were 
investigated on the mineral uptake and photosynthesis of willow leaves. The most 
significant macroelements were potassium and calcium in nitric acid extract of RT. 
Among essential trace elements zinc and manganese were the most significant, the 
concentration of copper in RT is, however, moderate. RT contained only traces of 
investigated toxic elements (As, Ba, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb). In July 2013, 2 months after 
second application of RT, significantly higher amounts of Zn were present in willow 
leaves, as compared to untreated control. The treatments have not influenced the ac-
cumulation of As, Ba or Cd. In August 2013, the rate of photosynthesis, transpira-
tion or value of stomatal conductance was not influenced by any soil treatment. In 
July 2014, the highest rate of soil respiration was measured in RT+K treated culture.  
 
Our research was sponsored by Nitrogénművek Vegyipari Zrt. (Pétfürdő, Hungary) 
and Colas-Északkő Kft. (Tarcal, Hungary). 
 
Keywords: rhyolite tuff, nitrogen top dressings, energy willow, uptake of elements, photosynthesis, soil 

respiration.  
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TÉRSÉGI KIHÍVÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK 

ALKALMAZÁSÁBAN A BÜKKALJÁN 
 

Szabó Mária1, Munkácsy Béla1, Michalkó Gábor2, Horváth Gergely1,  
Csüllög Gábor1, Tamás László1, Harmat Ádám1, Budai Edina1 

 
1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék 

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c 
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Összefoglaló 
Az energiatermelés a legfontosabb emberi tevékenységek egyike, de a jelen-

legi energiatermelés a környezet erős szennyezésével jár, ráadásul a hagyományos 
energiaforrások előbb-utóbb elfogynak. Környezeti válság fenyeget, amiből kiutat az 
energiahatékonyság, az energiatakarékosság és a megújuló energiaforrások együttes 
alkalmazása jelenthet. Az energiagazdálkodás átalakítása tehát mindenhol elkerülhe-
tetlen folyamat, de Magyarországon a magas energiafüggőség miatt különösen az. 
Szükség van tehát arra, hogy megvizsgáljuk a megújuló energiák alkalmazásának lehe-
tőségeit.  
Ugyanakkor az energetikai vizsgálatok eddig nem nagyon tértek ki arra, hogy a kor-
szerű energiagazdálkodás milyen módon és mértékben épülhet a táj erőforrásaira, 
működése milyen tájhasználat-változásokkal jár, milyen tájkonfliktusok lépnek, fel és 
ezek hogyan oldhatók fel. 
 Kutatásunk fő célja a táj és az energiagazdálkodás jelenlegi állapotának, összetevői-
nek, problémáinak felmérésére alapozva több egymással összefüggő kérdés vizsgálata 
a Bükkalja mintaterületen. Például: milyen mértékben állítható át az energiagazdálko-
dás megújuló forrásokra; hogyan alakítja át ez a folyamat a tájat; milyen tájvédelmi, 
tájhasználati feladatok lépnek fel; milyen tájkonfliktusokat kell feloldani; és miként 
hat a táj átalakítása a turisztikai lehetőségekre. A kutatás lényege tehát alternatív ener-
giagazdálkodási módszerek kidolgozása és lehetséges táji hatásainak előrejelzése, va-
lamint a turizmus és a fenntartható energiagazdálkodás összekapcsolása.  
A helyi önkormányzatok honlapját alapul véve feldolgoztuk és kategorizáltuk az ösz-
szes olyan turisztikai vonzerőt, amelyek bármilyen szerepet játszanak a vizsgált tele-
pülések fejlesztésében. A turisztikai vonzerőket genezisük (természeti, kulturális) és 
potenciáljuk (működik, fejlesztést igényel) csoportosítottuk. 
Egy kvantitatív kutatási projektet valósítottunk meg, hogy széleskörűen megismerjük 
a helyi lakosság véleményét a turizmus és a megújuló energia kapcsolatáról 
Tibolddarócon. 280 háztartásban személyesen töltettük ki a kérdőívünket, amely a 
megkérdezettek hozzáállására koncentrált.  

 
Kulcsszavak: fenntartható energiagazdálkodás, tájhasználat, tájkonfliktus, turizmus 
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A kutatást a OTKA K 112477 sz. pályázata támogatta 
 
 

REGIONAL CHALLENGES OF USING RENEWABLE ENERGIES IN 
THE CASE OF BÜKKALJA/HUNGARY 

 
Summary 

Energy production is one of the most important human activity which 
strongly pollutes the environment; furthermore, the traditional resources will come 
to an end soon. Environmental crisis is a real threat, the only way out can be the 
joint application of energy efficiency, energy saving and renewable energies. Trans-
formation of energy management is especially important in Hungary because of its 
high energy-dependency. Thus, it is necessary to investigate the perspectives of utili-
zation of the renewable energies.  
Up to the present energetic investigations did not analyzed yet, how and in which ex-
tent can the up-to-date energy management be built on the landscape resources, 
what kind of land-use changes and landscape conflicts occur and how can be they 
solved.  
So the main aim of the research is – based on a survey of the recent condition, com-
ponents and problems of the landscape and energy management at a sample area – 
to investigate several closely related problems: in which extent can be converted the 
energy management into renewable energies; how this process alters the landscape; 
what kind of tasks of land use and landscape protection occur; what kind of land-
scape conflicts have to be solved; how affect the landscape transformation on the 
perspectives of tourism. The essence of the research is the elaboration of alternative 
energy management methods and the prognosis of their impacts on landscape, an 
addition, joining tourism and sustainable energy management. 
Categorizing tourism attractions which play any role in the development of investi-
gated settlements in collaboration with the local governments and based on their 
websites aggregation of these attractions by genesis (nature based and cultural) and 
potential (functioning or need development). 
Surveying by questionnaire the attitude and opinion of the local population about re-
lationships between tourism and renewable energy in Tibolddaróc.  
 
Keywords: sustainable energy management, land use, landscape conflict, tourism 
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TALAJLEVEGŐBEN ÉS KÚTVÍZBEN MÉRT  

RADONKONCENTRÁCIÓ-ÉRTÉKEK ÉS GEOLÓGIAI ADOTTSÁGOK  
ÖSSZEFÜGGÉSE HÁROM ERDÉLYI MEGYÉBEN. 

ELŐZETES ADATOK 
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2Babeş-Bolyai Tudományegyetem Geológiai Intézet 
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Összefoglaló 

Talajlevegőben és kútvízben mért radonkoncentrációk lehetséges viszonyát 
vizsgáltuk helyi geológiai adottságokkal (földtani képződmények, kőzettípusok) há-
rom erdélyi – Brassó, Kovászna és Maros – megyében. Az előzetes adatok feldolgo-
zása arra enged következtetni, hogy nincs egyértelmű összefüggés az altalaj kőzettí-
pusai és sem a talajlevegő, sem a kútvizek radonkoncentrációja között. Ugyanakkor 
nem lehet korrelációt kimutatni a talaj és a víz radonkoncentrációi között. Ezek sze-
rint a talajlevegőbe és a talajvízbe kerülő és ott megrekedő radonmennyiség nagyobb 
mértékben függ a talaj tulajdonságaitól (porozitás, agyagásvány-tartalom stb.) és a he-
lyi feláramlási pályáktól (repedések, törések, vetők) mint a talaj ágyazati kőzeteinek az 
összetételétől. Mindazonáltal, ha a nagy geológiai szerkezeti egységeket vesszük figye-
lembe, akkor megállapítható, hogy 1) az erdélyi medencekitöltő szarmata és pannóni-
ai korú üledékek elterjedési területén található talajok mutatják a leghomogénebb 
radonkoncentráció-eloszlást, 2) a Déli-Kárpátok metamorf kőzetein kifejlődött tala-
jok radonkoncentrációi átlagban a legnagyobbak, 3) a vulkáni kőzetek talajtakarójá-
ban mértük a legnagyobb egyedi radonkoncentráció-értékeket (miközben az átlag az 
Erdélyi-medence üledékein képződött talajok radonkoncentrációja alatt marad), 4) az 
Erdélyi-medence üledékes kőzetein levő talajok kiugróan magas egyedi 
radonkoncentráció-értékei helyi geológiai körülményeknek tulajdoníthatók (vulkáni 
tufák előfordulása vagy törések/vetők jelenléte), 5) a kútvizekben mért 
radonkoncentrációk mutatják a legszórtabb értékeket és a nagyszerkezeti egységek 
szintjén sem korrelálhatók a geológiával. 
 
Kulcsszavak: radon, talaj, kútvíz, geológia, Erdély 
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RELATIONSHIPS BETWEEN RADON CONCENTRATIONS IN SOIL 

AND WATER, AND GEOLOGICAL FEATURES 
IN THREE TRANSYLVANIAN COUNTIES. 

PRELIMINARY DATA 
 

Summary 
We examined possible relationships between radon concentrations measured 

in soil-air and domestic well-waters, and local geological conditions in three Transyl-
vanian counties (Brasov, Covasna and Mureş). According to preliminary data, there 
is no relevant correlation between measured radon levels and the rock types occur-
ring in the area. Likewise, no correlation can be pointed out between soil-air radon 
and well-water radon concentrations. Therefore, it is likely that the actual radon con-
centration values in both soil and water are controlled rather by soil properties (po-
rosity, clay content) and local ascension pathways (fractures and faults) than by sub-
soil rock compositions. However, if major geological structural units are taken into 
account, the results show that 1) radon concentration distribution is most homoge-
nous in soil covering the Sarmatian and Pannonian sedimentary fill of the Transylva-
nian Basin, 2) average radon levels are highest in soil developed on metamorphic 
rocks of the South Carpathians, 3) the highest individual radon concentrations were 
measured in soil of volcanic rocks (although the average is below that of in soils of 
the Transylvanian Basin-fill deposits), 4) individual high values in soils of the Tran-
sylvanian Basin sediments are due to local circumstances (presence of volcanic tuffs 
or faults), 5) radon levels in well-waters are the most scattered and do not show any 
correlation even with the major structural units. 
 
Keywords: radon, soil, well-water, geology, Transylvania 
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Összefoglaló 

Felszín alatti vízszennyezések kárelhárítása egyre fontosabb feladattá vált az 
ivóvízkészleteink védelme érdekében. Hazánkban azonban az elsődlegesen elterjedt 
kármentesítési módszer a „pump & treat” (szivattyúzás és tisztítás) technológia, mely 
során kutak segítségével távolítják el a vízvezető rétegekből a szennyezőanyagokat, 
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majd a kitermelt víz kezelése után visszasajtolják azt. A több évtizedes felszín alatti 
szennyeződések során a heterogén felépítésű rendszerekben a vízrekesztő, agyagos-
iszapos rétegek is telítődnek a szennyezőanyagokkal. A kármentesítés során azonban 
a vízrekesztő rétegben hátramaradt szennyezőanyag a koncentrációgradiens kiegyen-
lítődése révén visszadiffundál a már közel tiszta áteresztő rétegbe, hosszú távú szeny-
nyeződéseket okozva ezzel. 
Annak érdekében, hogy a kevésbé transzmisszív rétegből visszadiffundáló folyamat 
jelenségét jobban megértsük, és a befolyásoló paramétereket meghatározni tudjuk, 
egy laboratóriumi méréssorozat került végrehajtásra a DKS-permeabiméter elnevezé-
sű tesztcella segítségével. A laboratóriumi mérések mellett két számítógépes szoftvert 
is használtunk a paraméterérzékenység vizsgálata érdekében. 
A tesztcellával végzett mérések és a modellezések eredményeként sikerült egy meg-
bízható laboratóriumi mérési elrendezés kialakítása és azon paraméterek meghatáro-
zása, amelyek egy-egy ilyen probléma során a rediffúzió folyamatát befolyásolják. 
 
Kulcsszavak: DKS-permeabiméter, rediffúzió, kármentesítés, szénhidrogén szennyeződés 
 

 
ANALIYSIS OF BACK DIFFUSION USING 

DKS-PERMEABIMETER 
 

Summary 
The site remediation in case of groundwater contamination has become in-

creasingly important to protect drinking water supplies. In our country, however, 
"pump & treat" (pumping and cleaning) technology is the primary applied remedia-
tion method. In that case remediating wells are used to remove contaminants from 
the groundwater, which - after treatment - can be injected back into the aquifer. Dur-
ing the decades of pollution in a heterogeneous system the clay and silt layers can 
also be saturated by the contaminants. After a pump & treat remediation process the 
contaminants diffuse back from the aquitard to the clean or almost clean aquifer be-
cause of concentration gradient between the layers causing long-term contamination. 
To understand better the phenomena of back diffusion and to define the affecting 
parameters, a series of laboratory measurements were performed on a test device, 
called DKS-permeameter. In addition to laboratory tests, two computer softwares 
were used for assessing a parameter sensitivity analysis. Based on laboratory and 
modeling results a reliable laboratory test layout was developed, and the key parame-
ters were defined. 
 
Keywords: DKS-permeameter, back diffusion, remediation, hydrocarbon contamination 
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Összefoglaló 

A savas, szerves anyagokban gazdag, de oligotróf hegyi tőzeglápok extrém 
élőhelyeknek minősülnek, amelyek kisszámú, de igen specializált, sokszor ritka és vé-
dett fajnak adnak otthont. Mivel az ilyen jellegű extrém élőhelyek kovaalgáiról erdélyi 
viszonylatban kevés és szórványos adat áll csupán rendelkezésünkre, célul tűztük ki 
többek között a máramarosi lápok kovaalga-társulásainak vizsgálatát egyes környezeti 
változókkal összefüggésben. 
Eredményeink alapjául a 2014–2015-ben, négy máramarosi láp területéről gyűjtött 
bevonatminták szolgálnak, amelyeket többnyire lápszemekből, de lehetőségeink sze-
rint a lápok területén átfolyó kisvízfolyásokból is gyűjtöttünk. Jelentős különbség mu-
tatkozik a kétféle habitátumban élő közösségek fajszáma között: a lápi patakok 
diatómaközösségei látványosan gazdagabbak. Feltételezéseinknek megfelelően a pH 
és a szervetlen növényi tápanyagok relatív kis mennyisége a fő meghatározó faktorai 
a közösségek faji összetételének és a fajok relatív abundanciájának. A közösségek 
domináns, tömegesen megjelenő fajai a Pinnularia és Eunotia nemzetségek acidofil, 
oligotróf indikátor, és nem ritkán aerofil (kiszáradástűrő) képviselői. Ezek mellett ki-
sebb egyedsűrűséggel néhány más nemzetség szennyezést nem tűrő faja is jelen van, 
különösen a lápi patakokban. Több, romániai viszonylatban ritka kovaalgafajnak is 
otthont adnak a tőzeglápok, ugyanakkor azonban aggodalomra ad okot egy invazív 
kovaalgafaj (Didymosphaenia geminata [Lyngbye] Mart. Schmidt 1899) konstansnak lát-
szó jelenléte az egyik láp (Vlăşinescu) patakjában. 
Eredményeink alátámasztják a tőzeglápoknak mint különleges jellemzőkkel rendelke-
ző és a mikroszkopikus tartományban is jelentős biodiverzitási értékű élőhelyeknek a 
jelentőségét. 
 
Kulcsszavak: acidofil, diatóma, Máramaros, oligotróf, tőzegláp  
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DISTRIBUTION OF BENTHIC DIATOM SPECIES CORRELATED 

WITH ENVIRONMENTAL VARIABLES IN PEAT BOGS FROM 
MARAMUREŞ (ROMANIA) 

 
Summary 

Acidic, carbon-rich, but oligotrophic peat bogs in mountainous regions are 
considered extreme environments, inhabited by few, but highly specialized, many 
times rare and preserved species. Since data regarding the diatoms of Transylvanian 
peat bogs are rare and sparse, our main objective among others was to study the dia-
tom assemblages of peat bogs from the Maramureş area in correlation with some en-
vironmental variables. 
The results are based on benthic samples collected in 2014 and 2015, from four peat 
bogs, mainly from ponds, but also from bog streams, where it was possible. Results 
indicate a significant difference between the species number and relative abundances 
of pond vs. stream inhabiting communities, in favor of the streams. According to 
our hypotheses, the main factors influencing the distribution of diatoms species in 
the peat bogs proved to be the pH of the water and the lack of nutrients. Communi-
ties are dominated by acidophilic, oligotrophic and often aerophilic Pinnularia and 
Eunotia species, but some oligosaprobic representatives of other genera are also pre-
sent, especially in the ponds. On one hand, several rare species of the Romanian dia-
tom assemblages were identified in the samples, on the other hand we are concerned 
about the presence of the invasive species Didymosphaenia geminata [Lyngbye] 
Mart.Schmidt 1899 in the stream samples of one peat bog (Vlăşinescu) in Mara-
mureş. 
The present study confirms the special character and biodiversity importance of peat 
bogs as extreme environments, but as habitats for several highly specialized, rare mi-
croscopic organisms as well.  
 
Keywords: acidophilic, diatom, Maramureş, oligotrophic, peat bog 
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Összefoglaló 

A Kisalföldi homokpuszta LIFE projekt célja a korábban katonai hasznosí-
tású meszes homokpusztai életközösség megőrzése és helyreállítása. A gyepek helyre-
állítása idegenhonos faültetvények, valamint degradált állapotú száraz gyepek átalakí-
tásával zajlik. Az újonnan kialakított – vetett, illetve spontán gyepesedő – gyepterüle-
tek betelepülése rendkívül gyorsan megtörtént. A két eltérő kiindulási állapotból 
szerveződő közösségek fajösszetétele és szerkezete mérsékelt különbséget mutat. A 
vizsgálatok harmadik évében az látható, hogy a másodlagos szukcesszióban lévő terü-
letek természetessége nagyon lassan növekszik. A valódi homoki sztyeppek kialakulá-
sa hosszú éveket fog igénybe venni. A kezdeti állapotban lévő nyílt homoki gyepek 
faunájában csak lassan jutnak érvényre az igazi homoki fajok a bolygatástoleráns 
agrobiont fajok mellett. A gyepek szükségszerű kezelése (gyomosodás és a 
becserjésedés megakadályozása érdekében) nagyon körültekintő kell legyen, hogy ne 
akadályozza meg a jó természetességet jelző homoki fajok betelepedését és populáci-
óik megerősödését. A kitűzött célok eléréséhez hosszabb távú (valószínűleg 10-15 
év) folyamatos monitorozás és kíméletes kezelések (pl. kézi kaszálás) szükségesek. 
 
Kulcsszavak: élőhely-rekonstrukció, homoki gyep, talajfelszíni pókok, agrobiont fajok 
 
 
MONITORING OF HABITAT RECONSTRUCTION OF PANNONIAN 
SAND STEPPES BASED ON GROUD DWELLER SPIDER COMMUNI-

TIES (LIFE08 NAT/H/000289) 
 

Summary 
The aim of the ‘Kisalföldi Homokpuszta’ LIFE project is the preservation 

and restoration of the natural habitats of the calcareous, sandy plains in Kisalföld 
which were earlier in military use. The reconstruction projects started either from 
wooded areas or from degraded grasslands. According to expectations, early results 
showed that the recolonization of the surfaces started very fast. Based on the spe-
cies-composition and structure of the samples the two habitats were moderately dis-
tinct. Unfortunately, in the third year of the study it could also be observed that the 
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naturalness of the areas in secondary succession improves only very slowly. The ref-
ormation of the native sandy plains will take many more years. In the fauna of the 
open sandy grasslands in the initial stage of reformation the real sand-specialists are 
slow to appear besides the disturbance tolerant agrobiont species. The necessary 
management of grasslands (for the control of weeds and shrubs) has to be applied 
very carefully in order not to hinder the settlement and strengthening of the indicator 
species of natural sandy habitats. To meet the objectives of the project long-term 
(probably 10-15 years) continuous monitoring and gentle treatments (eg. manual 
mowing) are required. 
 
Keywords: reconstruction of habitats, sand steppe, ground dweller spider, agrobiont species 
 
 

 
 

A TELELŐFÜRT KIALAKULÁSA UTÁNI VÁNDOROLTATÁS HATÁSA 
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Összefoglaló  
A méhek optimális telelési feltételeinek együttes jelenléte (a kaptár és a külső 

környezet hőmérséklete, optimális mennyiségű és minőségű téli élelemkészlet, a tele-
lőfürt nyugalma) egyik fő meghatározója a következő évi termelésnek. Zaj vagy moz-
gatás okozta stressz esetén a telelőfürt egysége megbomlik, mely a méhek fokozott 
táplálékfelvételét vonja maga után. Kutatásomat egy haváriaesemény idézte elő. A kí-
sérletben résztvevő méhcsaládokat tarvágás miatt a telelőfürt kialakulása után egy ide-
iglenes telelőhelyre kellett vándoroltatni, hogy a munkagépek okozta zaj és rezgés ne 
hátráltassa a családok nyugalmi időszakát. A vizsgálatban részt vevő 60 méhcsalád-
ban a méhanyák életkor szerinti megoszlása a következőképpen alakul: 20 egyéves, 
20 kétéves, 20 hároméves méhanyával rendelkező család. A vándoroltatásra 2015. 
november 24-én került sor, azonban a méhcsaládok ekkor már betelelt állapotban 
voltak. A vizsgálat célja megállapítani, hogyan hatott a vándoroltatás a méhek tavaszi 
fejlődésére. 2016. február 23-án cukorlepényt helyeztünk a kísérletben részt vevő 
méhcsaládok kaptárjaiba, illetve virágporkészítmény kihelyezésével segítettük a méh-
családokat, hiszen az ideiglenes vándortanyán ekkor még nem állt a méhek rendelke-
zésére tavaszi méhlegelő. Az első tavaszi átvizsgálás 2016. március 18-án történt, 
melynek során már az időszaknak megfelelő mennyiségű fiasítást tapasztaltam az egy-
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és kétéves méhanyával rendelkező családokban, azonban a 2013-as évjáratú méh-
anyás családok esetében a fiasítás mennyisége és elhelyezkedése eltérő képet mutat.  
 
Kulcsszavak: telelőfürt, vándoroltatás, tavaszi fejlődés, fiasítás 
 
 

EFFECTS OF SHIPPING ON THE SPRING GROWTH OF HONEY 
BEES AFTER THE WINTER CLUSTER FORMATION 

 
Summary 

The optimal coexistence of wintering conditions of honey bees (temperature 
of hives and external environment, optimal quantity a quality of food, undisturbed of 
winter cluster) determines the production of honey in the coming year. Stress caused 
by movement or noise dissociate the winter cluster which intensified the ingestion of 
bees. Current research is based on an emergency event. Due to a clear-cutting the 
colonies had to be relocated when the winter cluster had been already formed. Alto-
gether 60 colonies were observed in the experiment including 20 one-year-old, 
20 two-year-old and 20 three-year-old queen bees. The shipping was carried out on 
24th November 2015. The aim of this research is the influence of shipping on the 
spring growth of colonies. The sugar pies were inserted in the hives and the pollen 
preparation were placed opposite the hives on 23rd February 2016. During the first 
spring inspection on18th March 2016 in case of colonies with one and two-year-old 
queen bees a proper amount of broods were found, but less broods were detected in 
case of colonies with three-year-old queen bees. 
 
Keywords: winter cluster, shipping, spring growth, brood.  
 
 

 
 

A RUDABÁNYAI TÓ VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATA 
 

Tóth Márton1, Kovács Balázs1, Czinkota Imre2 
 

1Miskolci Egyetem Környezetgazdálkodási Intézet 
3515 Miskolc, Egyetemváros 

hgtoth@uni-miskolc.hu 
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Összefoglaló 
A rudabányai tó a volt külszíni fejtés bányagödrében jött létre, melyet több 

meddőhányó is határol. Ismeretes, hogy a vasérctelep képződése során nehézfémeket 
tartalmazó ércek is keletkeztek, melyeket a többi meddőanyaggal együtt a hányókban 
helyeztek el. Feltételezésünk szerint a meddőhányókból kimosódó nehézfémek ha-
tással vannak a tó vízminőségének alakulására. Feltevésünk igazolására vízkémiai 
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vizsgálatokat végeztünk. Az általános környezeti állapotjelzőkön kívül meghatároztuk 
még a főbb kationok és anionok koncentrációit is, valamint a vizsgálatunk tárgyát 
képező nehézfémeket. A tó összes oldottanyag-tartalma magas, 3500 és 4500 mg/l 
között változik a mélység függvényében. Vizsgálataink során azt tapasztaltuk, hogy 
15 m-es mélységig a tavat mindenhol hasonló oxidációs-redukciós viszonyok jellem-
zik, viszont ez alatt a mélység alatt olyan mértékben válik reduktívvá a környezet, 
hogy a mangán és a vas megjelenik az oldatban. Említésre méltó nehézfém-
koncentrációt csak előbbi kettő és az ólom esetében találtunk.  
 
Kulcsszavak: bányató, vízkémia, nehézfémek  
 
 

CHEMICAL ANALYSIS OF LAKE RUDABÁNYA 
 

Summary 
The lake of Rudabánya was formed in the open pit of the old iron mine 

which is bordered by several waste dumps. During formation of iron deposit, ores of 
heavy metals were also originated. But these ores were not exploited only just de-
posed in the waste dumps. According to our hypothesis the waste dumps around the 
lake can influence the water quality of the lake. Water chemical investigations were 
performed to verify the hypothesis. Near the general water chemical parameters the 
main cations, anions and heavy metals were also analyzed. The total dissolved solids 
content of the lake water is high between 3500 and 4500 mg/l. The oxidation reduc-
tion system of the lake is the same oxidative in every part of it until reaching of the 
depth of 15 m. Under this depth the environment change to reductive causing con-
centration rising of iron and manganese. During investigation of heavy metals con-
centrations we just found the lead in high concentration from aspect of limit values 
of executory measure. 
 
Keywords: mine lake, water chemistry, heavy metals 
 
 

 
 

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG VIZSGÁLATA PÉCSI GIMNAZISTÁK  
KÖRÉBEN „INPUT-OUTPUT” RELÁCIÓBAN 

 
Török Lóránt 
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7624 Pécs, Ifjúság u. 6. 
 

Összefoglaló  
Munkámban a pécsi gimnazista fiatalok környezettudatos magatartásának 

fejlődési irányait vizsgálom. Arra keresem a választ, hogy a középfokú oktatás és ne-
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velés milyen hatással van az általános iskolában kialakított környezettudatos attitűdre. 
Vizsgálataimban a fogyasztói társadalmakat érzékenyen érintő hulladékgazdálkodás 
kérdésére fókuszálok, amely közegészségügyi, környezetvédelmi és nemzetgazdasági 
szempontból is kiemelkedő fontosságú feladat. Mindkét korcsoport tagjai 20 kérdés-
ből álló, azonos tartalmú kérdéssort kaptak, amely a hulladékkezelés, -elhelyezés és  
-hasznosítás problematikáját érintette. A kérdőívek zömében eldöntendő kérdéseket 
tartalmaztak a produktív válaszadás és a kiértékelés hatékonyságának növelése szem-
pontjából. Pécs városvezetésének eddig is kiemelt feladat volt az ifjúság környezettu-
datos nevelésének támogatása, de az Európa Zöld Fővárosa cím elnyeréséhez vezető 
szándék újabb lendületet adhat a fenntartható fejlődést zászlajára tűző testület „zöld 
gondolattal” kapcsolatos célkitűzéseihez. 
 
Kulcsszavak: Pécs, oktatás, hulladékgazdálkodás, fenntartható fejlődés 
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Összefoglaló 
A fáslegelők részét képezik a hagyományos európai területkezelésnek, olyan 

legeltetett gyepek, melyeken szórtan fák találhatók. Életközösségükben különleges 
átmenetet képeznek a fátlan gyepek és a zárt erdőtársulások között. A tanulmányo-
zott fáslegelő egy 200 hektáros, szarvasmarhák és juhok által intenzíven legeltetett 
kocsányos és csertölgyes legelő Diós (Deuşu) falu határában, Kolozsvártól 20 km-re 
észak-északnyugatra. Két alkalommal gyűjtöttünk pókokat 2015-ben, májusban és 
júniusban, motoros rovarszívó (D-vac: kereskedelemben kapható, módosított lomb-
szívó) segítségével. Összesen 2697 pókot gyűjtöttünk, melyek 144 fajhoz tartoznak. 
Ezek közül négy faj új Románia faunájában, kettő jelenléte eddig kérdéses volt a 
gyűjteményekből hiányzó bizonyító példányok miatt. Továbbá sikerült azonosítani 
több mint húsz, Európában nagyon ritka, veszélyeztetett pókfajt is, melyek a szakiro-
dalom szerint természetes élőhelyeken fordulnak elő, elsősorban sziklagyepeken. 
 
Kulcsszavak: pókok, fáslegelő, legeltetés, megőrzés, természetvédelem 
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ARACHNOFAUNISTICAL VALUE OF DIÓS WOOD PASTURE 

 
Summary 

Wood pastures are parts of traditional European land management system. 
They are grazed pastures with some dispersedly situated trees. The communities of 
these areas represent an interesting transition between closed forest and open grass-
land communities. The studied wood pasture lies near of Deuşu (Diós) village, about 
20 km N-NW from Cluj-Napoca (Kolozsvár), and it is intensively grazed by cattle 
and sheep. The spiders were sampled two times, in May and June 2015, by a hand-
hold suction sampler (D-vac: a modified, commercially available garden leaf blower). 
The analyzed material comprised of 2697 spider specimens, belonging to 144 species. 
Out of these species four are new for the Romanian fauna. The presence of other 
two species, which had been questionable in Romania, is now confirmed. More than 
twenty of identified species are very rare, vulnerable, endangered or critically endan-
gered in Europe, and according to the present literature they occur in natural habi-
tats, especially in rock steppes. 
 
Keywords: spiders, wood pasture, grazing, conservation, natural protection 
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Összefoglaló 
Kereskedelmi, közepes sűrűségű polietilén (MDPE) film, prooxidánst és hő-

re lágyuló keményítőt tartalmazó MDPE-film talajban való viselkedését vizsgáltuk 
egy éven át, havi mintavételezéssel. A külső megjelenés, a vastagság, a mechanikai tu-
lajdonságok és a szerkezet változását követtük FTIR- és ESR-spektroszkópiával, a 
morfológiát pásztázó elektronmikroszkópiával (SEM), a molekulatömeg változását 
gélpermeációs kromatográfiával (GPC). Valamennyi polietilénfilm csekély mértékben 
degradálódott a talajban, amely semmiképpen nem nevezhető biodegradációnak. Ke-
reskedelmi MDPE-t, prooxidánst és hőre lágyuló keményítőt tartalmazó MDPE-film 
viselkedését vizsgáltuk 6 hetes komposztálás után, biodegradálható filmeket használ-
va referenciaként. A polietilénfilmek külső megjelenése gyakorlatilag nem változott, 
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míg a biodegradálható filmek szétmálltak a komposztban. Vastagságuk és mechanikai 
tulajdonságaik szintén alig változtak, míg a biodegradálható filmek vastagsága 
biofilmképződés eredményeképpen növekedett, mechanikai tulajdonságaik drasztiku-
san romlottak. Az FTIR-spektroszkópia karbonilcsoportok keletkezését igazolta a 
poliolefinfilmekben, a biodegradálható filmek szerkezete teljesen megváltozott, első-
sorban oxidáció következtében. A poliolefinfilmek szám szerinti átlagos móltömege 
csökkent, polidiszperzitásuk megnőtt. A SEM-felvételek alapján a kereskedelmi 
MDPE-film felületén több mikroorganizmus volt kimutatható, mint a prooxidánst 
tartalmazó filmek felületén. A biodegradálható filmek felületén viszont lényegesen 
több és egészen más típusú mikroorganizmusok jelentek meg, felületük pórusossá, 
lyukacsossá vált. A poliolefinfilmek sem talajban, sem komposztban nem degradálód-
tak, csekély bomlásuk semmiképpen nem biodegradáció. Élethű kísérletünk azt iga-
zolta, hogy a bio-csomagolóanyagoknak van jövője. 
 
Kulcsszavak: poliolefin fóliák, degradáció talajban, degradáció komposztban, anyagvizsgálatok  

 
 

BEHAVIOR OF POLYOLEFIN FILMS  
IN SOIL AND IN COMPOST 

 
Summary 

Commercial middle-density polyethylene (MDPE) films, MDPE films con-
taining pro-oxidants and thermoplastic starch were monitored in soil monthly for 
one year. Visual changes, film thickness, mechanical tests, FTIR and ESR spectros-
copy, scanning electron microscopy (SEM) and gel-permeation chromatography 
(GPC) were used for monitoring the changes. All the polyethylene films suffered 
pure degradation in soil and not biodegradation. Commercial MDPE film and 
MDPE films with pro-oxidants and thermoplastic starch were composted for six 
weeks together with biodegradable films as reference. Visual appearance of the poly-
olefin films did not change, the biodegradable films fell apart. Thickness and me-
chanical properties of the polyolefin films did not vary, while the thickness of biode-
gradable films increased due to biofilm formation and their mechanical properties 
drastically dropped. FTIR proved the formation of carbonyl absorption of polyolefin 
films due to oxydation. The structure of the biodegradable films drastically changed. 
The number-average molecular mass of polyolefin films somewhat decreased, 
polydispersity diversed. SEM revealed that commercial MDPE film was covered 
with microorganisms more than films containing pro-oxidants. Biodegradable films 
were densly covered with microorganisms of different type and their surface became 
porous with holes. Polyolefin films did not degrade in compost nowise they under-
went biodegradation. Our life-like experiments suggest that biopacking will be the 
future. 
 
Keywords: polyolefin films, degradation in soil, degradation in compost, material testing 
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AZ ERDŐHATÁR MAGASSÁGÁNAK HATÓTÉNYEZŐI 
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Összefoglaló 
A hegyi erdők vízszabályozási, vízvédelmi és talajvédelmi tulajdonságainak ér-

tékelése lehetetlen a megfelelő magassági-ökológiai övezetek sajátosságainak és fel-
tételeinek ismerete nélkül. Munkánk – amely a felső erdőhatár elhelyezkedését elemzi 
az Ukrán-Kárpátok vonulatain – ugyancsak ezen ismeretek bővítésére szolgál. 
Munkánk során a Google Earth segítségével bedigitalizáltuk az erdőhatárt, majd a 
kapott poligonokra egy 30” sűrűségű fokhálózatot helyeztünk. Ezt követően a fokhá-
ló és az erdőhatár elhelyezkedését jelző poligonok metszéspontjainál végeztünk ma-
gasságméréseket. 
Vizsgálataink alapján a felső erdőhatár az Ukrán-Kárpátok vonulatain átlagosan 
1322 m magasságban húzódik, és északnyugatról délkelet felé fokozatosan növekszik, 
melynek fő oka minden bizonnyal az, hogy az északnyugati vonulatok erősebb 
antropogén hatásoknak voltak kitéve. Természetes erdőhatár csak az Ukrán-
Kárpátok középső és a délkeleti részein jellemző, átlagosan 1400 m fölötti magassá-
gokkal. 
A hegyvonulatok makroexpozíciója csekély mértékben befolyásolja az erdőhatár ma-
gasságának elhelyezkedését, ami az északkeleties, nagy kitettségű lejtőkön átlagosan 
1294 m-nek, a délnyugatin 1302 m-nek adódott. Expozíció szerint a legmagasabb át-
lagos erdőhatárt a nyugati (1359 m), míg a legalacsonyabbat a keleti (1316 m) lejtő-
kön találtuk, melyből látszik, hogy a lejtőkitettség is igen kis mértékben befolyásolja 
az erdőhatár magasságát. 
A vizsgálatok eredményei – azon túl, hogy hozzájárulnak az erdőhatár jelenlegi hely-
zetének a feltárásához –, alapot biztosíthatnak az erdőhatár változásának vizsgálatá-
hoz is. 
 

 
THE INFLUENTIAL FACTOR OF THE TIMBERLINE’S HEIGHT 

 
Summary 

The evaluation of the mountain woods’ water regulation, water preservation 
and soil protection is impossible without the knowledge of the peculiarity of altitud-
inal-ecological belts. This work serves for enriching this hypothesis.  
The timberline was digitalized by Google Earth and a graticule of 30” density was 
placed on the obtained polygons. A height-measurement was got through with the 
graticule’ and the polygon’s intersection.  
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The average timberline in the Ukrainian Carpathians can be found at 1322 m and it is 
increasing from north-west to south-east, because of the north-west stratas are under 
bigger anthropogenic influence. Natural timberline can only be found in the middle- 
and the south-east parts of the stratas at 1400 m. 
The position of the timberline is affected with a little amount of the strata’s macro-
exposition with the average height of 1294 m in the north-east and 1302 m in the 
slopes in south-west. According to the exposure the highest timberline in the west-
ern (1359 m) whilst the lowest timberline in the eastern (1316 m) slopes can be 
found because the timberline can be a little influenced by the exposure of the slopes.  
The results of this research can serve as secure information for the later investigation 
in timberline’s height’ changes.  
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Összefoglaló  
Beregszászban – Ukrajna nyugati területén elhelyezkedő, kb. 24 ezer fő lako-

sú városban – felszíni és fúrásszelvényekből vett talajminták toxikuselem- és nehéz-
fémtartalom-vizsgálatát végeztük el, valamint a talajok fizikai-kémiai tulajdonságait is 
elemeztük. Az elemek vertikális eloszlása és korrelációs vizsgálatok alapján elkülöní-
tettük az antropogén eredetű fémeket (Ba, Cu, Cd, Pb, Zn). A vizsgált fémek közül a 
Ba és Zn a város központi területein dúsult fel, és mindkettő határértéket meghaladó 
mennyiségben volt jelen a talajokban. A Cu és Pb is néhány mintavételi ponton meg-
haladta a határértéket, főleg a város nyugati területein. A lehetséges szennyező forrá-
sokat és az elemek térbeli eloszlását figyelembe véve a városban a vizsgált elemek leg-
jelentősebb antropogén forrásai a múltbéli és jelenkori ipari tevékenység és a közle-
kedés. A talajok tulajdonságaiban egyértelmű változásokat tapasztaltunk a külső terü-
letek felől a városközpont felé haladva, ami az antropogén hatás erősödésével magya-
rázható.  
 
Kulcsszavak: talajszennyezés, nehézfémek, antropogén forrás, térbeli eloszlás, Beregszász 
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ANTROPOGEN HEAVY METALS IN THE SOILS OF BEREGSZÁSZ 

 
Summary 

In Beregszász – town with about 24 000 citizens in Western Ukraine – ex-
amination of toxic element and heavy metal content of soil samples having from sur-
face and borehole profiles were carried out, as well as the physico-chemical proper-
ties of soils were analysed. The antropogen heavy metal segments (Ba, Cu, Cd, Pb, 
Zn) were segregated due to the vertical distribution and correlational examination of 
the elements. Among the analysed metals Ba and Zn are concentrated in the centre 
sites of the town, and both are in the soils with amounts beyond the limit. The Cu 
and Pb are also beyond the limit in some test holes, mainly in the western sites of the 
town. The past and current industrial activities and traffic are the most considerable 
antropogen sources of the examined elements considering the potential sources of 
contamination and the spatial distribution of the elements in the town. Obvious 
changes of the soil properties were experienced from the outer suburbs to the town 
centre, which can be explained with the antropogen effect. 
 
Keywords: soil contamination, heavy metals, antropogen source, spatial distribution, Beregszász 
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Összefoglaló 

A városi talaj számos antropogén hatásnak van kitéve, amelyek megváltoz-
tathatják az elemösszetételét. Célul tűztük ki a kolozsvári közúti forgalom hatásának 
vizsgálatát a városi talaj és a városi környezetben Európa-szerte elterjedt pitypang 
(Taraxacum officinale) elemösszetételére nézve. Ennek érdekében a hivatalos forgalmi 
adatok alapján négy mintavételi réteget határoztunk meg, valamint egy referenciaterü-
letet a városon kívül. Minden rétegből a réteg összterületével arányos számú mintát 
vettünk a véletlen mintázás módszerével. Összesen 120 pontból gyűjtöttünk pity-
panggyökér-, pitypanglevél- és talajmintát 2015 őszén. A laboratóriumi feldolgozást 
követően a mintákban lévő elemek koncentrációját ICP-MS módszerrel határoztuk 
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meg. Az adatokat statisztikailag dolgoztuk fel. Kimutattuk, hogy a forgalom csak né-
hány elem koncentrációjára volt hatással a talajban. A Cd, Cu, Mo koncentrációja és a 
pH növekedett, az As, B és Mn koncentrációja pedig csökkent. A közúti forgalom 
hatása a pitypang gyökerének és levelének elemösszetételére nem volt olyan nagy 
mértékű, mint a talaj esetében, azonban az utak mentén nőtt pitypangban egyes ele-
mek (As, B, Cd, Co, Cr, Cu, Ni) koncentrációja nagyobb volt, mint a városi csendes 
zónákból származóban. 
 
Kulcsszavak: közúti forgalom, pitypang, városi környezet, elemösszetétel, ICP-MS 
 

 
THE INFLUENCE OF ROAD TRAFFIC ON THE ELEMENTAL  

COMPOSITION OF DANDELION (Taraxacum officinale)  
AND URBAN SOIL 

 
Summary 

The urban soil is under the influence of anthropogenic activities, which may 
modify its elemental composition. Our aim in this study was to assess the influence 
of the road traffic on the elemental composition of the urban soil and of the Europe-
wide spread dandelion (Taraxacum officinale) grown in Cluj city. For this reason we 
applied the stratified sampling strategy relying on the official traffic data and we de-
fined a reference site outlying the city. The number of samples was proportional with 
the size of the strata. The total number of samples was 120. We sampled the soil and 
the root and leaves of the dandelion in autumn, 2015. After the sample preparation 
steps the elemental analysis was carried out by ICP-MS. The data was statistically 
processed. The road traffic had influence on few elements in the soil. The concentra-
tion of Cd, Cu, Mo and the pH increased with the intensity of the road traffic, 
meanwhile the concentration of As, B and Mn decreased. The influence of the road 
traffic on the elemental content of the dandelion root and leaf was not so accentu-
ated as on the soil, but the plants grown by the roadsides had significantly higher 
concentrations of some elements (As, B, Cd, Co, Cr, Cu, Ni), than those grown in 
the still areas of the city. 
 
Keywords: road traffic, dandelion, urban environment, elemental composition, ICP-MS 
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Summary 

Dendrometer is a widely used tool for examining intra-annual changes in 
stem diameter. While there are several studies assessing dendrometer data, there are 
still some uncertainties in approaches measuring tree growth. Here we present some 
methodological issues in determination of beginning and cessation of stem radial 
growth and the amount of growth on different time scales in relation with meteoro-
logical data. We used fine time scale dendrometer data (records at 5 and 10 min in-
tervals) of mature Quercus petraea and Q. cerris trees at the Síkfőkút LTER site. High 
temporal resolution was essential to follow diurnal changes in stem diameter. Daily 
mean or maximum values derived from raw data, the daily growth value calculated 
from them, and their cumulative values were the more useful parameters for descrip-
tion stem growth at different time scales. Starting time of stem radial growth could 
be considered when appearance of daytime contraction and night-time expansion cy-
cle became clear, the increase in daily stem maxima between two consecutive days 
was significant and the accumulated daily average temperature reached a critical 
value. It was more difficult to identify the accomplishment of growth due to declin-
ing growth rate after the main growth period and stem diameter increases and de-
creases induced by changes in rainfall and relative humidity. Several methods have 
been used to reduce the errors derived from these fluctuations. Seasonal course of 
stem radial growth was described by Gompertz function, and three main phases of 
sigmoidal growth curves were separated. In these analyses we used relative stem di-
ameter values which were calculated from daily mean or maximum of dendrometer 
records divided by breast height diameter and maximum annual radial growth value. 
 
Keywords: plant ecophysiology, tree growth, dendrometer, growth measuring methodology, oak 
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Összefoglaló 

Tanulmányunkban három talajszelvényt vizsgáltunk, melyekből kettő dél-
nyírségi mintaterületről, a Debreceni Köztemető néhány éve használatba vett részé-
ről, míg a harmadik Debrecen belterületéről származik. A Nyírségben található hu-
muszos homoktalajok egy gyengén fejlett, alacsony humusztartalmú A szintből és C 
szintből állnak. Az eredeti talajok azonban az antropogén hatás mértékének függvé-
nyében kisebb-nagyobb mértékben módosulhatnak.  
Az emberi hatás csekély módon ugyan, de a szelvények felső részén, egy fedőréteg és 
egy áthalmozott réteg formájában jelenik meg.  
 
Kulcsszavak: talajtulajdonság, homoktalajok, antropogén hatás, temető 
 

 
INVESTIGATION OF SANDY SOILS  

ON THE OUTSKIRTS OF DEBRECEN 
 

Summary 
In our study we investigated three soil profiles, two of which are originated 

from the South-Nyírség sample area, the part of Debrecen Public Cemetery which 
recently put into use, while the third is originated from inner area of Debrecen. In 
the Nyírség landscape unit we can find humic sand soil, which is made up of a poorly 
developed A horison with low humus content, and a C horison. However, the origi-
nal soils may be more or less modified in accordance with the extent of anthropo-
genic effect.  
The anthropogenic effect is manifested in a minor way in the upper part of the sec-
tions, in a form of a covering and reaccumulated layer.  
 
Keywords: soil properties, sandy soil, anthropogenic effect, cemetery 
 
 



XII. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KONFERENCIA 
2016. június 1–4. Beregszász, Ukrajna 

 90 

 
VALUE ADDED PRODUCTS BY CHEMICAL DECOMPOSITION  

OF PET WASTE 
 

Orsolya Bugyi1, Györgyi Szarka2, Levente Kárpáti1*, Viktória Vargha1 
 

1 Laboratory of Plastics and Rubber Technology Budapest  
University of Technology and Economics 

1111 Budapest, Műegytem rkp. 3. 
vvarga@mail.bme.hu 

2 Polymer Chemistry Research Group Institute of Materials and Environmental Chemistry  
Research Centre for Natural Sciences, Hungarian Academy of Sciences 

1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. 
szarka.gyorgyi@ttk.mta.hu 

 
Summary 

Finding a solution to reduce the volumen of plastics waste is essential. The 
goal of this paper is to show different chemical ways of the recycling of PET includ-
ing glycolysis, aminolysis and amino-alcoholysis. All the reactions took place in four-
neck glass flask (250mL) applied with mechanical stirring and electric heating device. 
We provided argon atmosphere in the flask during the reactions. The glycolysis of 
PET was carried out at 210ºC with two kinds of alcohol- poliethylene glycol 
(PEG 200) and diethylene glycol- as reagents. The chain extension reactions of the 
polyester polyols had the molar ratio of 1:1 as the reagent’s epoxy groups and the 
polyester polyol’s hydroxyl groups. The applied reaction temperature ranged from 
160-220ºC. We also studied the aminolysis of PET using isophorone diamine (at 
180ºC) and dibutylamine (at 140ºC) as reagents in the latter case we also applied zinc 
acetate catalyst. For the amino-alcoholysis of PET we applied isophorone diamine 
and PEG 200 together in the presence of zinc acetate catalyst at 200ºC. The prod-
ucts were characterized with infrared spectroscopy, viscosimetry and gel-permeation 
chromatography. 
 
Keywords: PET, recycling, amino-alchoholysis, polyesters 
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Összefoglaló 

Magyarország nyugati részén, Mihályi-Répcelak területén helyezkedik el ha-
zánk legjobban tanulmányozott természetes szén-dioxid-előfordulása. A szén-dioxid 
a Pannon-medence fiatal üledékes kőzeteiben csapdázódott, kiszorítva a rezervoár 
kőzetekben felhalmozódott szén-hidrogéneket. Az ilyen természetes szén-dioxid-
előfordulások tanulmányozása támpont lehet a geológiai rendszerben lejátszódó 
komplex fizikai és kémiai folyamatok megértéséhez, amelyeket laboratóriumi kísérle-
tek vagy geokémiai modellezések nem tudnak kellően reprodukálni. Számos adattal 
rendelkezünk a szén-dioxid-beáramlás hatására bekövetkező folyamatokról, pl. ásvá-
nyok oldódásáról (karbonátok, szilikátok) és képződéséről (karbonátok). Előzetes 
vizsgálatok (XRD, SEM, ATR-FTIR, Raman) alapján megállapítható, hogy nagy 
mennyiségben vannak jelen karbonátásványok a rezervoár kőzetben. Lehetőségünk 
volt a teljes kőzet és egyes karbonátásvány (ankerit+dolomit, dawsonit és sziderit) C 
és O stabilizotóp-elemzésére, továbbá a dawsonit kémiai összetételéből fakadóan 
[NaAlCO3(OH)2] – az OH--tartalma miatt – deutériumizotóp-analízisre. Az ankerit 
és a dawsonit δ13C értékei közel esnek egymáshoz, míg a δ18O értékek jelentős kü-
lönbséget mutatnak, valószínűleg a dawsonit OH--tartalma miatt. A szakirodalom és 
a területről készült korábbi kutatások alapján a dawsonit a szén-dioxid-beáramlás ha-
tására alakult ki. A mért δ13C értékek alapján feltételezhető, hogy az ankerit és 
dawsonit képződéséhez ugyanaz lehetett a karbonátforrás, tehát képződésük egy idő-
ben történt. 
 
Kulcsszavak: természetes CO2-előfordulás, C és O stabil izotópok, karbonátok, Pannon-medence 
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STABLE ISOTOPE COMPOSITION OF CARBONATES FORMED IN 

THE CO2 GAS FIELD OF MIHALY-RÉPCELAK 
 

Summary 
The Mihályi-Répcelak area (Little Hungarian Plain, W-Hungary) is the best 

studied natural CO2 occurrence in Hungary. The CO2 trapped in young sedimentary 
rocks of the Pannonian Basin. Natural CO2 occurrences help to better understand 
physical and chemical processes taking place in a geological system. We possess in-
formation about mineralogical processes related to inflow of CO2, e.g., which miner-
als dissolve (carbonates, silicates) and which ones form (carbonates minerals). Based 
on our previous studies (XRD, SEM, ATR-FTIR, Raman), we have found carbon-
ates in large quantities in reservoir rocks. The volume of rocks affected by CO2-
related reactions in the studied reservoirs is currently unknown. However, in order to 
identify this, we carried out C and O stable isotope analysis on different carbonate 
minerals such as ankerite+dolomite, dawsonite and siderite. Dawsonite 
[NaAlCO3(OH)2] contains OH-, therefore we could measures D isotopes, too. Val-
ues of δ13C in ankerite and dawsonite are very similar, in contrast to those of δ18O, 
which can be explained by the OH--content of dawsonite. According to previous 
studies, dawsonite was formed because of CO2 flooding. Our results indicate that 
ankerite and dawsonite were formed from the same carbon source. 
 
Keywords: natural CO2 occurrence, O and C stable isotopes, carbonates, Pannonian Basin  
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Összefoglaló 
A munka célja olyan biodegradálható polimerkeverékek előállítása, amelyek 

mechanikai és termikus tulajdonságai megközelítik a tömegműanyagokét, és viszony-
lag olcsón előállíthatók. A lebomló keverékekkel elsősorban csomagolási és mező-
gazdasági célú műanyagokat kívántunk helyettesíteni. Gazdasági szempontból a hőre 
lágyuló keményítőt választottuk. Első lépésként extrúderben előállítottuk a hőre lá-
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gyuló keményítőt (TPS), amelyet kondicionált helyiségben tartottunk. Gyúrókamrá-
ban 50 tömeg%-ban kevertük a TPS-t az alábbi polimerekhez: polikaprolakton 
(PCL), politejsav (PLA), poli(hidroxi-butirát) (PHB), poli(etilén-glikol) (PEG 35000). 
A keverékekből és a tiszta polimerekből 3-3 darab 0,7 mm vastag lapot préseltünk. 
Ezek mindegyikéből egy-egy lapot elküldtünk komposztálásra. A kiindulási és a 
komposztált mintákat összehasonlítottuk. Mértük tömegük, külső megjelenésük vál-
tozását a komposztálás után, szerkezetüket FTIR-spektroszkópiával, morfológiájukat 
digitális optikai mikroszkópiával (DOM) és pásztázó elektronmikroszkópiával (SEM) 
vizsgáltuk. Ismertettük a TPS/PCL keverék jellemzőit. Kísérletet tettünk a PCL/TPS 
keverék összeférhetőségének vizsgálatára, és mechanikai vizsgálatok alapján meghatá-
roztuk a B és a C paramétereket. A kapott értékeket össze kívánjuk hasonlítani más 
módszerekkel kapott kölcsönhatási paraméterekkel. 
 
Kulcsszavak: hőre lágyuló keményítő, polikaprolakton, politejsav, biológiai lebomlás, anyagvizsgálatok 
 
 

BIODEGRADABLE POLYMER BLENDS 
 
Summary 

Aim of the work is the preparation of biodegradable polymer blends, with 
mechanical and thermal properties similar to commodity plastics and are available at 
reasonable price. Our first approach was to replace commodity plastics for packaging 
and agricultural use. Focusing on economical points of view thermoplastic starch 
(TPS) was selected. TPS was prepared in a twin screw extruder, then blended in 
1/1 m/m with polycaprolactone (PCL), poly(lactic acid) (PLA), poly(hydroxy bu-
tyrate) (PHB) and poly(ethylene glycol) (PEG35000) in a Brabender internal mixer. 
The blends were pressed into sheets of 100x100x0.6 mm and composted. Blending 
of TPS with the biodegradable polymers was tested by mechanical measurements. 
The control and composted samples were weighed, compared visually change in 
structure was tested by FTIR-spectroscopy morphology by digital microscopy and 
scanning electron microscopy. Compatibility of TPS/PCL blends was tested by me-
chanical measurements. Interaction parameters B and C have been determined. 
These values will be compared with interaction parameters determined by other 
methods. 
 
Keywords: thermoplastic starch, polycaprolactone, poly(lactic acid), biodegradation, material testing 
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Összefoglaló 

A XXI. század egyik fő környezeti problémája az ipari eredetű CO2 emisz-
sziójának csökkentése. Az emisszió csökkentésének egyik átmeneti megoldása lehet a 
CO2 füstgázból történő leválasztása és geológiai tárolókba injektálása. Ennek kivite-
lezéséhez a természetes CO2-előfordulások és analóg területek részletes vizsgálata 
szolgáltatja a legfontosabb ismeretet mind hatékonysági, mind pedig biztonsági 
szempontból. Ezeknek a tárolóknak a vizsgálata fontos információt szolgáltat a CO2 
hosszú távú hatásairól a tárolórendszerben.  
Munkánk célja, hogy fúrómagminták alapján megismerjük a Mihályi-Répcelak terüle-
tén található természetes CO2-előfordulás tárolókőzeteinek petrográfiai sajátosságait. 
A terület paleozoos metamorf aljzatára 1100-1300 m vastag neogén üledéksorozat 
rakódott le. A vizsgált minták polimikt konglomerátumok, amelyek az üledéksorozat 
legmélyebb részéről (1400-1450 méter) származnak.  
A minták kőzettani tulajdonságainak megismeréséhez vékonycsiszolatot készítettünk, 
majd polarizációs mikroszkópos, XRD- és SEM-vizsgálatokat végeztünk. Megbecsül-
tük a kőzet modális összetételét SEM-felvételek segítségével, pixelszámítással. A fő 
kőzetalkotó ásványok: kvarc, kalcit, kaolinit, K-földpát, albit, ankerit, dawsonit és kü-
lönböző csillámok. A petrográfiai elemzések rávilágítottak a CO2 hatásának egyik leg-
fontosabb eredményére, a dawsonit jelenlétére. Kimutattuk, hogy a dawsonit megje-
lenése a kaolinitszemcsékhez kötődik. Továbbá megfigyelhető, hogy a 
dawsonitásványokat albitreliktumok övezik, ami valószínűsíthetően a dawsonitkiválás 
és az albitbeoldódás közti szoros kapcsolat eredménye.  
 
Kulcsszavak: természetes CO2-előfordulás, konglomerátum, dawsonit, Pannon-medence 
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PETROGRAPHIC PROPERTIES OF A NATURAL CO2 RESERVOIR  

IN MIHÁLYI-RÉPCELAK, HUNGARY 
 

Summary 
Study of natural CO2 occurrence provides information about long term ef-

fect of CO2 on behavior of reservoirs and caprocks. Knowing the features of these 
materials is an important factor in terms of efficiency and safety in the selection pro-
cedure of potential industrial CO2 injection sites.  
Purpose of this study is to investigate quality of a reservoir rock from a bore hole at 
a natural CO2 occurrence. The study area is located in Hungary in Mihalyi-Répcelak 
region, where Neogene basin was subsided and filled with siliciclastic sediments dur-
ing the Miocene. The studied rocks come from depth of about 1400 meters and 
formed unsorted, polymictic conglomerates.  
In order to characterize the reservoir, we applied following techniques: petrographic 
microscope, XRD, SEM. Modal composition was estimated using SEM images ap-
plying pixel counting method. The major mineral components in the reservoirs are 
quartz calcite, kaolinite, K-feldspar, albite, ankerite, dawsonite and mica. The results 
of petrographic analysis indicate the most visible effect of CO2 which is the forma-
tion of dawsonite. Furthermore, the location of dawsonite is linked to the appear-
ance of kaolinite. The dawsonite is surrounded by albite relics indicating close rela-
tion between the formation of dawsonite and dissolution of albite. 
 
Keywords: natural CO2 occurrence, conglomerates, dawsonite, Pannonian Basin 
 
 

 
 

MULTIMÉDIÁS TANESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSA 
A BIOAKTÍV ANYAGOK MŰSZERES ELEMZÉSÉBEN 

 
Hegedűsová Alžbeta1, Andrejiová Alena1, 

Mezeyová Ivana1, Hegedűs Ondrej2 
 

1Szlovák Agrártudományi Egyetem Kertészettudományi és Tájmérnöki Kar 
Kertészeti Tanszék 

Tr. A. Hlinku 2., 94976 Nitra, Slovakia 
alzbeta.hegedusova@uniag.sk, alena.andrejiova@uniag.sk, mezeyova@uniag.sk 

2Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar Menedzsment Tanszék 
Bratislavská cesta 3322. 945 01, Komárno, Slovakia 

 
Összefoglaló 

Manapság a műszeres analitikai módszerek nem csupán a kémiai tanulmányi 
programokat hallgató diákok számára fontosak, de a környezeti elemek és tényezők 
értékelésénél is nélkülözhetetlenek. A diákok érdeklődését, ha nincs mód a közvetlen 
tapasztalatra a kimutatásra szolgáló eszközök hiánya miatt, akkor modern analitikai 
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műszerek, multimédiás eszközök segítségével is bemutathatók, gazdagítva az elméleti 
tudást. A Szlovák Mezőgazdasági Egyetem Zöldségtermesztési Tanszékének diákjai 
részére készítettük a multimédiás taneszközt, amelynek célja, hogy a mérnöki képzési 
szak diákjai a „Bioaktív anyagok a mezőgazdasági terményekben” című tantárgyon 
belül megismerjék a legismertebb antioxidánsok, mint a C-vitamin, karotinoidok, 
antociánok, klorofillok, polifenolok meghatározására szolgáló analitikai módszerek 
alapjait (HPLC-, UV-VIS-spektrofotometria). A cél az volt, hogy hatékony multimé-
diás eszközt dolgozzunk ki, amely ismerteti a módszer elméleti alapjait, gyakorlati 
felhasználását, valamint a rövid videoprogramok fokozzák a kiválasztott analitikai 
módszer bemutatását.  
 
Kulcsszavak: multimédiás eszközök, műszeres analízis, bioaktív anyagok, képzés 
 

 
USING OF MULTIMEDIA TOOLS IN INSTRUMENTAL ANALYSIS OF 

BIOACTIVE COMPOUNDS 
 

Summary 
Today the instrumental analytical methods are important not only for stu-

dents with a chemical orientation but also for environmental evaluation of surround-
ings elements and factors. In case of modern analytical instruments deficiency the in-
terest of students can be enhanced through the multimedia tools, followed by their 
theoretical knowledge enhancement. For students studying horticulture at the Slovak 
University of Agriculture there was prepared multimedia teaching aid for studying of 
basics of analytical methods (HPLC, UV-VIS spectrometry) in order to engineering 
study program in the discipline "Bioactive substances in agricultural products". The 
methods are used for the determination of selected antioxidants in vegetables and 
fruits, like vitamin C, carotenoids, anthocyanins, chlorophyll and polyphenols. The 
aim was to create a powerful multimedia tool that describes the theoretical basis of 
the method, practical application, as well as the short video programs for improving 
of presentation of the chosen analysis method. 
 
Keywords: multimedia tools, instrumental analysis, bioactive substances, study 
 
Acknowledgement: The work was supported by the projects VEGA 1/0105/14 and 
KEGA 038SPU-4/2014. 
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Summary 

Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden produces dormant vegetative propagules 
(turions) to survive unfavourable environmental conditions which sink to the bottom 
of waters. If water is contaminated turions might be exposed to higher doses of toxic 
substances and for longer periods than active plants floating on water surface. Stan-
dard ecotoxicological test methods use only the active fronds of duckweeds but sen-
sitivity of turions to contaminants has been studied only sporadically. 
The aim of present study was to compare the sensitivity of active normal fronds and 
resting fronds of S. polyrhiza to mercury treatments (HgCl2, 0-1 mg Hg L-1). In tests 
with turions germination success and growth rate of new active fronds developed 
from turions were investigated. In tests with active fronds the growth rate and turion 
formation rate were assessed. Both types of test were running for 7 days. 
We have found similar EC20 and EC50 concentrations of Hg for growth rate in tu-
rion and normal frond tests. These results suggest that turions can be used as a start-
ing inoculum in tests for characterizing the growth effects of toxic substances on 
S. polyrhiza. Besides growth inhibition, Hg also induced turion formation in active 
frond cultures in the 0.1-1 mg L-1 concentration range. 
 
Keywords: Spirodela polyrhiza, turion, heavy metal, mercury, ecotoxicology 
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Összefoglaló 

A Kis-Balatonon végzett kisemlős-monitoring során 2011 és 2015 között 
vizsgáltuk a fajkompozíció változását és a jelenlét/hiány-adatok alapján értékeltük a 
fajok területfoglalási dinamikáját. A kisemlősök felmérése 7 különböző mocsaras te-
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rületen, kisméretű kvadrátok (6×6) alkalmazásával, fogás-jelölés-visszafogás módsze-
rével történt. Minden évet tekintve értékeltük a fajgazdagságot, és a kiszámoltuk a 
100 csapdaéjszakára standardizált fogásszámot. A különböző mintavétel-lokalitások 
használata alapján mind a cickányok, mind a rágcsálók esetében megadtuk az adott 
évre vonatkozó konstancia százalékos értékét (C%).  
Az öt év során 17 kisemlőst, közöttük 6 cickány- és 11 rágcsálófajt detektáltunk. A 
cickányokon kívül 2 védett (Microtus agrestis, Micromys minutus) és 1 fokozottan védett 
rágcsálófaj (Microtus oeconomus) került befogásra. Az 5 leggyakoribb faj jelenlét/hiány-
adatai alapján a területfoglalási dinamikát leíró paraméterek becsléséhez robusztus 
modellt használtunk. A modellszelekció alapján a becsléshez a globális modell volt a 
legalkalmasabb, amely demonstrálta a területfoglalási dinamika fajok és mintavételi 
periódusok közötti szignifikáns különbségét. Az eredmények azt sugallták, hogy a 
kisemlősök területfoglalási dinamikáját jelentősen befolyásolta a természetes csapa-
dék és a mesterséges vízszintszabályozás kumulatív negatív hatása.  
 
Kulcsszavak: kisemlős, mocsár, jelenlét/hiány-adat, területfoglalási modell 
 

 
SITE OCCUPANCY PATTERNS OF THE SMALL MAMMALS 

IN KIS-BALATON MARSHLAND HABITATS 
 

Summary 
During the small mammal monitoring program in Kis-Balaton we examined 

the changes in species composition and based on the presence/absence data we 
evaluated the site occupancy dynamics of the detected species between 2011 and 
2015. The survey of small mammals was performed with the application of small 
trapping grids (6×6) in 7 different marshland habitats with capture-mark-recapture 
method. For each year we evaluated the species richness and calculated the standard-
ized number of captures for 100 trap nights. In case of shrew and rodent species the 
annual constancy values (C%) were determined by the use of different localities.  
Over the 5 years 17 small mammal, 6 shrews and 11 rodent species were recorded. 
Without shrews we captured 2 protected (Microtus agrestis, Micromys minutus) and 1 
strictly protected rodent species (Microtus oeconomus). The parameters of site occu-
pancy dynamics were estimated using the robust model based on the pres-
ence/absence of the 5 most frequent species. Based on model selection the global 
model was the best which demonstrated the significant difference of site occupancy 
dynamics between species and sampling periods. The results suggested that the site 
occupancy and recolonisation of small mammals were influenced significantly by the 
cumulative negative effect of natural rainfall and the artificial management of water 
level. 
 
Keywords: small mammal, marshland, presence/absence data, site occupancy model 
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Összefoglaló 

Az urbanizáció a környezeti változások egyik legextrémebb formája, ami 
számos növény- és állatfaj természetes élőhelyeinek gyors csökkenéséhez és átalaku-
lásához vezet. A városok olyan ökoszisztémák, melyeket a természetes élőhelyeknél 
magasabb szintű emberei zavarásokkal és erősen megváltozott mintázatú forrásokkal 
jellemzett, fragmentált környezet határoz meg. A városiasodás talajlakó emlősökre 
gyakorolt hatása kevésbé vizsgált, azonban a környezeti változásokra adott gyors vá-
laszuk, valamint magas adaptációs és kolonizációs képességük miatt a kisemlősök 
megfelelő indikátororganizmusok lehetnek az urbanizációs folyamatok nyomon kö-
vetésére. 
Pécsett (162,8 km2, népesség: 145 985) előforduló kisemlősközösségek fajkompozí-
cióját elevenfogó és ölőcsapdák párhuzamosan alkalmazásával vizsgáltuk. A kisemlő-
sök (Rodentia és Soricomorpha) felmérése 2014 és 2016 között a városon belül 46 
élőhelyfoltban, urbanizációs gradiens mentén történt: városközponti, külvárosi és 
ruralterületeken. A teljes periódusban 9 kisemlősfaj 511 egyedét detektáltuk. Mivel a 
városközpontban mindössze a sárganyakú erdeiegér (Apodemus flavicollis) egy példá-
nyát fogtuk meg, ezért csak a külvárosi és a ruralterületek fogási adatait elemeztük. 
Az utóbbi két területre vonatkozóan az összesített adatok alapján a pirók erdeiegér 
(Apodemus agrarius) volt a leggyakoribb faj, amit a mezei pocok (Microtus arvalis), a sár-
ganyakú erdeiegér és a közönséges erdeiegér (Apodemus sylvaticus) követett. A rural 
élőhelyfoltok a külvárosi területekhez viszonyítva gazdagabb fajkompozíciót és a vá-
roshoz kötődő fajok megnövekedett denzitását mutatták, azonban a két vizsgált zóna 
összehasonlításában sem a diverzitásban, sem az abundanciában nem volt szignifi-
káns különbség. 
 
Kulcsszavak: kisemlős, urbanizációs gradiens, csapdázási módszer 
 

 
EFFECTS OF URBANIZATION ON SMALL MAMMAL COMMUNITIES 

– PRELIMINARY RESULTS FROM PÉCS CITY (HUNGARY) 
 

Summary 
Urbanization is one of the most extreme forms of environmental alteration, 

leads to rapid reduction and transformation of natural habitats of many plants and 



XII. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KONFERENCIA 
2016. június 1–4. Beregszász, Ukrajna 

 100 

animal species. Cities are novel ecosystems, characterised by fragmented environ-
ments with a higher level of human disturbance than natural habitats and with a 
strongly altered pattern of resources. The effects of urbanization on ground-dwelling 
mammals is especially rarely investigated, however small mammals could be appro-
priate indicator organisms to follow urbanization processes due to their rapid re-
sponses to environmental changes and their high adaptation and colonization ability. 
Using parallel live- and snap-trapping methods we investigated species composition 
of small mammal communities inhabiting Pécs (Hungary) (162.8 km2, population 
145 985). Trapping of small mammals (Rodentia and Soricomorpha) was conducted 
between 2014 and 2016 in 46 patches within the city, along an urbanization gradient: 
city centre, suburb outskirts of the city and rural peripheral areas. During this period, 
a total of 511 specimens of 9 species of small mammals were recorded. Since in the 
city centre we caught only one specimen of yellow-necked mouse (Apodemus flavicol-
lis), we analysed capture data from suburban and rural areas only. Based on summa-
rized results of the last two areas, the striped field mouse (Apodemus agrarius) was the 
most frequent species, accompanied by the common vole (Microtus arvalis), yellow-
necked mouse and wood mouse (Apodemus sylvaticus). Rural areas showed richer spe-
cies composition and increased density of synurbic species relative to suburban areas, 
but differences were’t significant in neither diversity nor abundance in comparison of 
the two investigated zones. 
 
Keywords: small mammal, urbanization gradient, trapping method 
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Összefoglaló 
2015-ben a Nyíregyházi Egyetem Ferenc-tanyai tangazdaságában nagyparcel-

lás műtrágyázási kísérletet állítottunk be nem karbonátos, humuszos homok típusú 
talajon. A vizsgálat célja az volt, hogy megállapítsuk, hogy a különböző nitrogéntar-
talmú műtrágyák (Nitrosol és Pétisó) és az Alginit milyen hatással vannak az őszi bú-
za makro-, mezo- és mikroelem-felvételére. A kísérletbe bevont őszibúza-fajta a GK 
Szala volt, a kezelt parcellák mérete 12 m x 120 m. Négy kezelést állítottunk be: 1. 
Pétisó 130 kg/ha N hatóanyag, 2. Nitrosol 130 kg/ha N hatóanyag, 3. Nitrosol 
165 kg/ha N hatóanyag, 4. Nitrosol 130 kg/ha N hatóanyag + Alginit 10 l/ha. A 
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tápelem-felvétel vizsgálatához szükséges levélmintát virágzás végén, kalászérés kezde-
tén szedtük. A mintaszám: 684-703 db zászlós levél. A kalászok mintázása teljes 
érésben történt. Kezelésenként 240-520 db kalászt szedtünk. A levelek, illetve sze-
mek nitrogéntartalmát Kjeldahl-módszerrel, makro- (N, P, K, Ca, Mg) és mikroelem- 
(Fe, Cu, Mn, Zn) tartalmát pedig ICP-OES-technikával határoztuk meg. A zászlós 
leveleken mért adatok szerint tendenciaként figyelhető meg, hogy minden kezelés ha-
tására nagyobb a fajlagos nitrogén-, foszfor- és káliumfelvétel a kezeletlen kontroll-
hoz képest. A legnagyobb fajlagos kalciumtartalmat a 130 kg/ha Nitrosollal kezelt 
kultúrában mértük. A mangán- és cinkfelvétel a Nitrosol+Alginittel kezelésnél volt a 
legnagyobb. A szemtermésben a legnagyobb nitrogén- és kalciumkoncentráció a Pé-
tisó- és a Nitrosolkezelés hatására alakult ki. Valamennyi műtrágya és adalékanyag 
szignifikánsan megemelte a kontrollhoz viszonyítva a búzaszemek kén- és cinkkon-
centrációját, ugyanakkor kisebb molibdénfelvételt eredményeztek. A levelek magné-
zium-, vas-, kén-, bór-, réz- és molibdénfelvételét, illetve a búzaszemek kálium-, 
magnézium-, vas-, bór-, réz- és mangántartalmát nem befolyásolták jelentősen a ke-
zelések. Kutatásainkat a Nitrogénművek Vegyipari Zrt. (Pétfürdő) támogatta. 
 
Kulcsszavak: őszi búza, Nitrosol, Pétisó, Alginit, ásványitápanyag-felvétel 

 
 

IMPACT OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY FERTILIZATION OF 
WINTER WHEAT WITH ALGINIT 

 
Summary 

Large-plot fertilization experiment was set up at the Ferenc-tanya experi-
mental farm of the University of Nyíregyháza during 2015 on non-carbonated hu-
mous sand soil type. The purpose of this study was to examine the impacts of vari-
ous nitrogen fertilizers (“Nitrosol” liquid nitrogen fertilizer with ammonium nitrate 
and urea, “Pétisó” ammonium nitrate with calcium-magnesium carbonate) and 
“Alginit” (a natural mineral soil amendment, a fossil algae biomass) on the uptake of 
macro-, meso- and microelements in winter wheat. The experiment was set up with 
GK Szala winter wheat cultivar, the size of treated plots was 12 m x 120 m. Four 
treatments were conducted: 1. “Pétisó” 130 kg/ha of active ingredient N; 2. “Nitro-
sol” 130 kg/ha of active ingredient N, 3. “Nitrosol” 165 kg/ha of active ingredient 
N, and 4. “Nitrosol” 130 kg/ha of active ingredient + “Alginite” 10 L/ha. Leaf sam-
ples were taken at the end of flowering, beginning of ears’ ripening to examine the 
uptake of mineral nutrients. At every treatment 684-703 pieces of flag leaves were 
collected. The second sampling was done at full ripening, when 240-520 ears were 
collected per every treatment. The nitrogen concentration of the leaves and seeds 
was determined with Kjeldahl method; macro- (N, P, K, Ca, Mg) and microelements 
(Fe, Cu, Mn, Zn) were determined by ICP-OES technique. According to the meas-
ured data in flag leaves – as a tendency – each treatment resulted in a higher nitro-
gen, phosphorus and potassium uptake, as compared to the untreated control. At 
this growth stage the highest specific calcium concentration was measured at 
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130 kg/ha “Nitrosol” culture. The manganese and zinc uptake was the highest at 
“Nitrosol”+“Alginit” treatment. In the grains the highest calcium and nitrogen con-
centration was observed at “Pétisó” and “Nitrosol” treatments. Compared to the 
control each fertilizer significantly increased the zinc and sulphur concentrations in 
wheat grains, while the molybdenum uptake was reduced. Mg, Fe, S, B, Cu and Mo 
concentrations in the leaves, or K, Mg, Fe, B, Cu or Mn concentrations in the grains 
were not significantly influenced by the treatments. Our research was sponsored by 
Nitrogénművek Vegyipari Zrt. (Pétfürdő, Hungary). 
 
Keywords: winter wheat, „Nitrosol”, „Pétisó”, „Alginit”, mineral nutrient uptake 
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Összefoglaló 
 Dolgozatom során a 2014 decemberében bekövetkezett jégkár hatásait vizs-
gálom a Kemencei Erdészet, azon belül is a Rakottyás patak vízgyűjtő területén, fő-
ként a területen lévő védett növény- és állatfajokra összpontosítva. Továbbá vizsgá-
lom, hogy a kármentesítési munkálok során adott esetben a kidőlt fák kitermelése és 
elszállítása következtében merültek-e fel környezetkárosító hatások, sérült-e a terület 
élővilága, és ha igen, milyen mértékben. Jégkár előtti adataimként a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park védett értékeinek adatbázisát használtam, szűkítve az adatokat a minta-
területemre.  
Ezt az adatbázist vetettem össze egy, az általam terepi felvételezés során felvett jég-
kár utáni saját védettérték-pontrendszerrel, keresve a bekövetkezett változásokat. 
Például, hogy milyen eltérések mutatkoznak a különböző fajok egyedszámában, va-
lamint az adott fajok meglétében. 
Az eredményekből következtethetünk a jégkár és az azt követő kármentesítés védett 
értékekre gyakorolt pozitív, avagy negatív hatásaira. Ezáltal jól megfigyelhetővé válik 
a terület biodiverzitásának változása. 
 
Kulcsszavak: ökológia, ónos eső, erdő megújulása 
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THE EFFECTS OF SLEET RAIN AND REMEDITATION FOR THE 

FLORA AND FAUNA OF KEMENCE,  
RAKOTTYÁS CATCHMENT AREA 

 
Summary 

In my thesis, I’m investigating the effects of sleet rain and remediation 
which happened in December 2014 in the area of Kemence Forestry. Especially, fo-
cusing on the protected plants and animals in Rakottyás catchment area. Further-
more, I’m investigating what happened during the remediation e.g. wood production 
and transportation, were there consequences or harmful effects, were the flora and 
fauna injured, and if yes, to what extent. The database containing protected values of 
Duna-Ipoly National Park has been used as master database filtered to my investi-
gated area. I’ll compare this database to my database which I created through terrain 
research. I was looking for changes that happened e.g. what was the difference of 
population among various types of species and their existence. 
From the results we can conclude the positive or negative effects of sleet rain and 
remediation for the protected values. Thereby the change of biodiversity is being 
more observed at the catchment area. 
 
Keywords: ecology, sleet rain, renewal of forest 
 
 

 
 

KISEMLŐSÖK MAKRO- ÉS MIKROÉLŐHELY-PREFERENCIÁJA  
LÉKES FELÚJÍTÓVÁGÁSSAL KEZELT ERDŐBEN 
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Tóth Dániel, Horváth F. Győző 
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Összefoglaló 

A Bükkhát Erdőrezervátum pufferterületén 2014-ben és 2015-ben a lékes 
felújítóvágás négy kisemlősfaj abundanciájára gyakorolt hatását és a kisemlősök 
mikroélőhely-asszociáltságát vizsgáltuk. Négy hónapon keresztül elevenfogó csapdá-
zással gyűjtött adatokkal dolgoztunk. Az erdőgazdálkodás következtében kialakuló 
heterogenitás hatását általánosított becslőegyenlet (GEE) felhasználásával modellez-
tük. A modellezés minden faj esetén kiemelte az eltérő habitatok jelentőségét. A pi-
rók erdeiegér és a mezei pocok elsősorban a lékeket használták, míg a sárganyakú 
erdeiegér és a vöröshátú erdeipocok a zárt erdőfoltokat preferálta. A fajok 
mikrohabitat asszociáltságát diszkriminanciaanalízissel (DFA) és 
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redundanciaanalízissel (RDA) elemeztük. Eredményeink azt mutatták, hogy a fajok 
szegregációja a legtöbb esetben jól kifejezett. A pirók erdeiegér esetében mindkét év-
ben a faj szegélypreferenciáját emelte ki az analízis. 2015-ben a mezei pocok gradáció 
utáni összeomlása miatt nem jelent meg az erdőben. A sárganyakú erdeiegér és a 
vöröshátú erdeipocok mindkét évben a sűrű lombkoronaszinthez kötődött. A mezei 
pocok 2015 évi összeomlása a lékekben is jelentkezett, amely nyílt területeken az 
utóbbi évben a pirók erdeiegér uralkodott, melynek eloszlását leginkább a gyepszint 
magassága határozta meg. Jelen tanulmányunk megerősíti, hogy a mikrohabitat szintű 
asszociációk vizsgálata mellett a makrohabitat szintű válaszok leírása is fontos a fajok 
szegregációja szempontjából, különösen akkor, ha az erdőgazdálkodási módszer na-
gyobb térléptékben átalakítja az erdő szerkezetét. 
 
Kulcsszavak: kisemlős, mikrohabitat, asszociáltság, szegregáció, erdőrezervátum 
 

 
MACRO- AND MICROHABITAT PREFERENCES OF SMALL  
MAMMALS IN A FOREST MANAGED WITH GAP CUTTING 

 
Summary 

In the buffer zone of Bükkhát Forest Reserve we studied the microhabitat 
associations of four small mammal species and the effect of gap cutting on these 
small mammals. Data were gained in 2014 and 2015 with live-trapping each year. The 
effect of heterogeneity caused by forest management was modelled using General-
ized Estimating Equations. The modelling highlighted the significance of different 
habitats for each of the species. Striped field mice and the common voles primarily 
used gaps, while yellow-necked mice and bank voles preferred closed forest stands. 
Microhabitat associations were investigated using Discriminant Function Analysis 
and Redundancy Analysis. Results show that the segregation of species is pro-
nounced in most of the cases. Analyses demostrated the edge preference of the 
striped field mouse in both years. Common voles were absent in forest stands due to 
the crash phase in 2015. Yellow-necked mice and bank voles were associated with 
dense canopy. The crash phase of the common vole was obvious also in the gaps, in 
which areas the striped field mouse was dominant. This study supports that along 
with microhabitat studies also macrohabitat analyses are relevant from the aspect of 
species’ segregation, especially when forest management alters forest structure in a 
large scale. 
  
Keywords: small mammal, microhabitat, association, segregation, forest reserve  
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EGY ZÖLD NAGYVÁROS VEGETÁCIÓJÁNAK SZERKEZETE:  

LEHETNEK-E ZÖLD FOLYOSÓK SZEGED SUGÁRÚTJAI? 
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Szegedi Tudományegyetem Ökológiai Tanszék 
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Összefoglaló 
A városok és népességük világszerte növekvő mérete fokozatosan felértékeli 

a városökológiai kutatások szerepét. A városok élőhely–átalakító, -romboló tevé-
kenységük mellett új élőhelyek megjelenését is előidézik parkok, tavak, egyéb zöldfe-
lületek formájában. Az urbanizáció növekedésével ezeknek az élőhelyeknek a 
biodiverzitás megőrzésében egyre nagyobb szerepe lesz. Tanulmányunkkal egy hosz-
szú távú városökológiai kutatás megalapozását kezdtük egy közép-európai nagyvá-
rosban. A vizsgálatunk helye Magyarország déli részén található Szeged volt, a város 
négy sugárútja mentén megtalálható zöldterületek flóraelemzését végeztük el. Célul 
tűztük ki annak feltárását, hogy e sugárutak lehetnek-e zöld folyosók, melyeken ke-
resztül a külső területek természetes növényzete képes a városba bejutni. 
Kimutattuk, hogy Szeged egyes sugárútjainak vegetációs struktúrái jelentős különbsé-
geket mutatnak egymástól a tavaszi időszakban, így eltérő vegetációs hatásokat köz-
vetítenek a városba. Ez az elkülönülés őszre jelentősen csökken, amelynek a folyama-
tos kaszálás az oka, mely a zavarást tűrő fajoknak kedvez. Sokváltozós analízisekkel 
kimutattuk, hogy a legtöbb sugárút esetén tavasszal markáns vegetációs struktúrabeli 
eltérés található a város belső, jobban beépített területein, illetve a város külső, ke-
vésbé beépített területein található spontán betelepülő növényzetben. Őszre ez a 
csoportosulás szinte minden sugárút mentén teljesen megszűnik, melynek oka a su-
gárutak mentén végzett folyamatos kaszálás ez esetben is. A trendanalízis-vizsgálat 
kimutatta, hogy a városba befelé haladva minden sugárút mentén a vegetáció termé-
szetességi értékének csökkenése figyelhető meg mindkét vegetációs periódusban, 
mely jól mutatja a zavarás növekedésének hatását. 
 
Kulcsszavak: városökológia, természetesség, ökológiai hálózat 
 

 
STRUCTURE OF THE VEGETATION OF A GREEN CITY: CAN THE 
AVENUES OF SZEGED BE CONSIDERED AS GREEN CORRIDORS? 

 
Summary 

The worldwide increase of urbanisation and their population makes the ur-
ban ecology more and more important. Beside the habitat transforma-
tion/destruction, cities may contribute to development of new habitats in parks, 
ponds and other green areas. The role of these habitats in biodiversity conservation 
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is increasing with the increase of urbanisation. This study is a starting point of a 
long-term urban-ecological research in a Central-European city. We surveyed the 
structure of spontaneously colonising vegetation of four larger avenues of Szeged, 
South Hungary. We aimed at revealing the green corridor function of the avenues in 
respect of connection between the vegetation of city centre and natural vegetation 
out of the city.  
We found that the vegetation structures of the avenues are significantly different in 
the spring, thus they convey different of outer vegetation to the city. This deviation 
decreases to the autumn due to the frequent mowing, which is favourable to distur-
bance tolerant species. Multivariate analyses showed marked differences in vegeta-
tion structure between outer and inner parts of the avenues in the spring period. By 
the autumn, these differences almost completely disappear for nearly all avenues that 
were caused again by frequent mowing. Trend analysis revealed that the naturalness 
of the vegetation decreases along the avenues in the direction of city centre, and this 
should be in correlation with the increasing disturbance. 
 
Keywords: urban ecology, naturalness, ecological network 
 
 

 
 

ÚJABB EREDMÉNYEK 
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GÁZKROMATOGRÁFIÁS ÉS KAPILLÁRIS ELEKTROFORÉZIS  
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Összefoglaló 

Dolgozatom témája a mandulasav-származékok enantiomerjeinek elválasztá-
sa gázkromatográfiás és kapilláris elektroforézis módszerekkel. Az enantiomerek 
egymástól való elválasztásának fontossága az eltérő élettani hatásaikra, eltérő lebom-
lási sebességükre és metabolizmusútjukra vezethető vissza, ami felesleges, vagy akár 
ártalmas környezeti terhelést jelenthet, ez pedig enantiomer tiszta termékek előállítá-
sával és használatával a felére csökkenthető. A királis elválasztásokhoz nincs univer-
zális elválasztó ágens, mivel itt nemcsak a kölcsönható csoportok milyensége számít, 
hanem a térbeli elrendezésük is. Sokszor a megfelelő elválasztószer kiválasztása csak 
próba szerencse alapon történik. Munkámban szisztematikus vizsgálatokkal azt kívá-
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nom elérni, hogy a kiválasztás eredményessége előre jósolható legyen, ezért a széles 
körben alkalmazott ciklodextrineket használtam elválasztó ágensként. 
A mandulasav környezetre való hatása a gyógyszeripari és kozmetikai ipari alkalmazá-
sa nyomán ölt formát: a szervezetből kiürülve környezetterhelést jelent, enyhe 
ösztrogénhatású. A gyógyászatban alkalmazzák vesefertőzések kezelésére antibioti-
kumként, és észterképzésre. Kozmetikailag pedig hámlasztó hatását használják ki. 
Kísérleteimmel szerkezetszelektivitás-összefüggéseket tudtam megállapítatni. A man-
dulasav, illetve különböző helyein klórozott származékainak szelektivitását mértem. 
A gázkromatográfiás méréseket különböző mértékben metilezett, acetilezett, 
trifluoroacetilezett és oxadozolin formában vizsgáltam. α-, β-, és γ-ciklodextrin tar-
talmú, valamint Chirasil-Val állófázisokon végeztem méréseket. A szelektivitások 
hőmérsékletfüggéséből a kölcsönhatások termodinamikájára lehetett következtetni. 
Kapilláris elektroforézis körülményei között a ciklodextrinek méretének hatását vizs-
gáltam a szelektivitásra. 
 
Kulcsszavak: királis elválasztás, kapilláris elektroforézis, gázkromatográf, ciklodextrin 
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Összefoglaló 

A szén nanocsövek (CNT) unikális kémiai és fizikai tulajdonságokkal és nagy 
külső felülettel rendelkeznek. Napjainkban ígéretes adszorbenseknek tartják ipari 
szennyvizek nehézfém ionoktól, festékektől, egyéb szennyezőktől való tisztítására.  
Munkánkban összehasonlítottuk Cr3+-ionok adszorpciójának törvényszerűségeit na-
tív CNT és ipari aktív szén (Merck, Norit) mintákon. A többfalú szén nanocsöveket 
(külső átmérő 10–20 nm, hossz 5–10 µm) CCVD-eljárással állították elő, felületükön 
hidroxil-, karbonil- és karboxilcsoportok találhatók (FTIR-adatok alapján).  
Meghatároztuk a Cr3+-ionok adszorpciójának időbeni és pH-függését, valamint ad-
szorpciós izotermáit pH 1,5 és 4,5 értékeknél. Az adszorpciós egyensúly 30 perc alatt 
állt be. A CNT és aktív szeneken az adszorpciós izotermák lefutása hasonló: először 
egy lassú, majd meredekebb növekedési szakasz, telítési érték felé való tendálással fi-
gyelhető meg. Kimutattuk, hogy a pH az adszorpciót a felületi funkciós csoportok 
disszociációjának és a krómionok oldatbeli állapotának változásain keresztül befolyá-
solja. 
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A Cr3+-ionok adagolása a CNT-szuszpenzióhoz a közeg pH-értékének és a 
nanocsövek ζ-potenciáljának csökkenéséhez vezet, ami az adszorpció ioncserélő és 
felületi komplexképződés mechanizmusára utal. 
 
Kulcsszavak: szén nanocsövek, aktív szén, króm, adszorpció 
 

 
COMPARATIVE STUDY OF ADSORPTION OF 

CHROMIUM(III) IONS ONTO CARBON NANOTUBES AND ACTI-
VATED CARBONS 

 
Summary 

Carbon nanotubes (CNT) have unique chemical and physical properties as 
well as high surface area. Nowadays, CNTs are proposed as promising adsorbent in 
wastewater treatment for removal of heavy metal ions, dyes, ionic impurities etc.  
We compare the laws of adsorption of Cr3+ ions on the surface of pristine CNTs and 
by two industrial samples of activated carbon (Merck and Norit). Multi-walled car-
bon nanotubes (outer diameter 10–20 nm, length 5–10 µm) were produced by CVD 
method and had on their surface hydroxyl, carbonyl and carboxyl groups (by FTIR 
data).  
The kinetic and pH-dependence of adsorption as well as isotherms of adsorption of 
Cr3+ ions at pH 1.5 and 4.5 were measured. Adsorption equilibrium was reached 
within 30 minutes. The run of adsorption isotherms for CNT and activated carbons 
turned to be similar: a stepwise, then a steeper increase in adsorption with tendency 
of its saturation. It was shown that pH influences the adsorption via changes in dis-
sociation of surface functional groups and the ionic state of Cr(III) ion in solution. 
Addition of Cr3+ to CNTs suspension resulted in reducing the solution pH and the 
CNT absolute ζ-potential value which evidenced the ion-exchange and complexation 
mechanism of adsorption.  
  
Keywords: carbon nanotubes, activated carbon, chromium, adsorption 
 
In some cases carbon nanotube-based adsorbents have advantage over activated car-
bons, having for example higher affinity toward chromium ions. 
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Összefoglaló 
Tanulmányunkban hat talajszelvényt vizsgáltunk a debreceni Egyetem tér te-

rületén. A mintaterület a Dél-Nyírség kistájon helyezkedik el, ahol futóhomokos váz-
talajokkal és gyengén fejlett humuszos homoktalajokkal találkozhatunk. Az Egyetem 
téren történt építkezések, a mesterséges felületek kialakítása és az infrastruktúrát 
szolgáló vonalas létesítmények kialakítása során az eredeti talajok szerkezetében vál-
tozást okozott. Az antropogén hatás főleg az áthalmozott és fedett talajszintek és a 
műtermékek jelenlétében nyilvánul meg.  
 
Kulcsszavak: talajtulajdonság, homoktalajok, antropogén hatás, műtermék, Egyetem tér 
 
 

INVESTIGATION OF SOILS  
ON THE EGYETEM SQUARE OF DEBRECEN 

 
Summary 

In our study we investigated six soil profiles on the Egyetem square. The 
study area is located in the South-Nyírség, where we can find typical soils of drift 
sand area and underdeveloped humic sandy soils. The original structure of soils was 
changed by the building operations, the creation of covered surfaces and the linear 
facilities of infrastructure. The anthropogenic effect is manifested in mainly way in a 
form of a covering and reaccumulated layers and artefacts. 
 
Keywords: soil properties, sandy soil, anthropogenic effect, artefact, Egyetem square  
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Összefoglaló 
A munka célja olyan biológiailag lebomló alifás és cikloalifás poliészterek 

előállítása, amelyek a hagyományos műanyag-feldolgozó eljárásokkal feldolgozhatók, 
és tulajdonságaikban megközelítik a tömegműanyagokat. A szintézisekhez  
1,4-butándiolt, ciklohexán-dimetanolt, adipinsavat és borostyánkősavat használtunk. 
A kapott poliésztereket Brabender Gyúrókamrában 50 m/m%-ban kevertük 
politejsavval (Ingeo40 32d Nature Works). A keverékekből 100x100x0,7 mm méretű 
lapokat préseltünk, majd komposztáltuk. A polimerkeverékek eltűntek a komposzt-
ban. A keverékeket pásztázó mikrokalorimetriával (DSC) és dinamikus-mechanikai 
termikus analízissel (DMTA) jellemeztük. Megállapítottuk, hogy a két komponens 
nem elegyíthető, mivel mind a poliészter, mind a politejsav Tg-je kimutatható volt. A 
poliészter azonban a politejsav lágyítója, hiszen a politejsav Tg-je poliészter hatására 
csökkent. Megállapítottuk, hogy az előállított poliészter-politejsav keverékek 
biodegradálhatók. További célunk az új biodegradálható poliészterek tulajdonságai-
nak módosítása különböző monomerek alkalmazásával, arra összpontosítva, hogy 
feldolgozhatók legyenek, és megközelítsék a hagyományos tömegműanyagok tulaj-
donságait. 
 
Kulcsszavak: biodegradálható poliészter, biológiai lebomlás, anyagvizsgálatok 
 

 
SYNTHESIS OF BIODEGRADABLE POLYESTERS 

 
Summary 

Aim of the work is the preparation of aliphatic and cycloaliphatic polyesters 
which are biologically degradable can be processed by the conventional plastics 
processing methods and their properties are comparable to the conventional plastics. 
For this purpose polyesters were prepared from 1,4-butanediol, cyclohexanedi-
methanol, adipic acid and succinic acid. The synthesized polyesters were blended 
with poly(lactic acid) (Ingeo 40 32d, Nature Works) in an internal mixer, 
100x100x0.7 mm plates were pressed and composted for 6 weeks. The polymer 
blends disappeared in compost. Based on DSC and DMTA measurements it has 
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been found that the synthesized polyesters cannot be blended with PLA, since the 
Tg of both components could be detected on the thermograms. The plasticizing ef-
fect of polyester on PLA is evident by the decrease of Tg of poly(lactic acid). It can 
be stated that the synthesized aliphatic polyesters and their blends with poly(lactic 
acid) are biodegradable. Further aim is the modification of the properties of the new 
polyesters by changing the starting monomers focusing on processability, applicabil-
ity and biodegradability. 
 
Keywords: biodegradable polyester, biological degradation, material testing 
 
 

 
 

EFFECTS OF SOIL WATER AVAILABILITY ON TRUNK DAILY 
RADIAL SHRINKAGE DYNAMICS AND LEAF WATER POTENTIAL 
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2Institute for Nuclear Research – Hungarian Academy of Sciences Section of Cyclotron Applications 
H-4026 Debrecen, Bem tér 18/c, Hungary, fenyvesi.andras@atomki.mta.hu 

 

Summary  
In the Carpathian basin soil water availability during the growing season is 

crucial in survival of woodlands. As climate scenarios predict increasing weather ex-
tremities in the forthcoming decades different responses of tree species to drought 
might weight greatly in future forestation plans. The aim of the present study was to 
assess and compare responses of co-existing sessile oak (Quercus petraea (Matt.) 
Liebl.) and Turkey oak (Quercus cerris L.) mature trees in a mixed forest stand to 
changes in soil water content (SWC) during growing season. The study period cov-
ered three growth seasons (2013-2015) and tree responses were monitored by means 
of trunk maximal daily shrinkage (MDS) and leaf water potential. Our results indi-
cated that pre-dawn and midday leaf water potentials of both oak species showed 
similar seasonal patterns as a function of changing SWC. MDS data, however, indi-
cated that trunk radius of sessile oak performed considerably larger daily fluctuations 
during moderately dry periods. These observations suggest that under drying condi-
tions sessile oak rely more on its internal water stores during daytime to maintain the 
same leaf water potential than Turkey oak, while Turkey oak might use other water 
resources such as the available soil moisture. 
 
Keywords: tree water budget, oak, soil water availability, drought, maximum daily shrinkage 
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VIZES ÉLŐHELYEK ALKALMAZÁSA A BIOLÓGIAI SZENNYVÍZTISZ-

TÍTÁSI TECHNOLÓGIÁKBAN 
 

Szaniszló Albert, Kanizsay Dorottya, Bálint Ágnes 
 

Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar 
1034 Budapest, Doberdói út 6. 
szaniszlo.albert@rkk.uni-obuda.hu 

 
Összefoglaló 

Napjainkban a világ földi szennyezettségének jelenlegi kritikus helyzetéért el-
sősorban az ipari és a mezőgazdasági tevékenységek, azon belül is legnagyobb arány-
ban az energiatermelők és -felhasználók okolhatók. Az elkövetkező években az em-
beri tevékenység során elhasznált és kibocsátott, a fosszilis energiahordozók eltüzelé-
sekor keletkező káros emissziókat – amelyek nemcsak a levegőt, a talajt, hanem a vi-
zet együttesen és külön-külön egyaránt szennyezik – csökkentenünk kell.  
Ennek megfelelően Európában és hazánkban is előtérbe került a biomassza mint al-
ternatív környezetbarát energiaforrás-termesztés. Ebben jelentős potenciál mutatko-
zik, legfőként a szántóföldi melléktermékek és az energianövények hasznosítása. Je-
lentősége magától értetődő, mivel a mezőgazdaságban túltermelés mutatkozik, és en-
nek a kérdése az energetikai hasznosítású biomassza-termesztéssel és -felhasználással 
megoldhatónak tűnik. Azonban kérdés, hogyan módosítja ez az élelmiszer-előállítást, 
azok árát, valamint elérhetőségét. Probléma még, hogy a biomassza optimális haszná-
latára alkalmas területek elég szűkösek, ezért mindenképp területet vonna el és meg-
szokott termelési folyamatokat borítana fel a ma használt mezőgazdasági struktúrák-
ban. Emellett beláthatatlan annak hatása is, hogy a jövőben e fajok ökológiai hatása 
miként jelentkezik a bioszférában és a lokális élőhelyeken. Ezért fontos feladat az al-
ternatív lehetőségek keresése, melyek a felmerülő kérdések mellett biztosítanának 
termelési lehetőséget a hazánkban alkalmazható energianövények termesztésére. 
Ilyen megoldás lehet a biológiai szennyvíztisztításba integrál vizes élőhelyek kialakítá-
sának lehetősége. 
 
Kulcsszavak:  szennyvíztisztítás, energianád (Miscanthus), alternatív termőhely, vizes élőhely, növényter-

mesztés  
 
 

WETLANDS IN THE BIOLOGICAL WASTEWATER 
 
Summary 

Due to industrial development, the emission pollution causes global prob-
lems all over the world. In sewage treating processes, waste water cleaning in wet-
lands promote the beneficial activity of sludge, plants and associated microbial 
communities. There is a lot of potential in optimization of wetlands for different 
goals. In the next few decades, it is necessary to reduce harmful emissions emanating 
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from human activities. They are not only the air, but also the soil, water, which con-
taminate jointly and separately, as well. The resulting environmental problems are the 
key point of energy consumption, which in the future climate change is one of the 
factors, only. These reasons, more and more strongly motivated by the operators are 
inducing urgent search for alternatives in order to replace fossil fuels. Europe has 
also come to the fore with respect to our country and the potential of biomass as an 
environmentally friendly alternative energy source. 
Significance evident solution, as there is a surplus production in agriculture and this 
is a matter of producing biomass for energy use and cultivation as it seems now. 
How can we affect food production, the price and availability of its. One complica-
tion that the suitability for the optimal use of energy crops is possible in quite scarce 
areas only, so by all means we must be accustomed to diverting land. An alternative 
option was worked out, which would provide opportunities for production in our 
country, which is used for energy crop cultivation in wetland. 
 
Keywords: wastewater treatment, energy plant (Miscanthus), alternative growing site, wetlands, plant pro-

duction 
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Bratislavská cesta 3322., 94501 Komárno, Szlovákia 
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Összefoglaló 
A szupraindividuális szerveződési szintek ismeretanyagának döntően csak az 

elméletét lehet tantermi körülmények között oktatni. Ahhoz, hogy a hallgatók az 
egyed feletti biológiai szerveződés szintjeiről és jelenségeiről saját tapasztalatot sze-
rezzenek, elengedhetetlenül fontos, hogy a természetben is sor kerüljön oktatásra. 
Különösen igaz ez a védett növény-, illetve állatfajok és életközösségek megismerte-
tésénél. A terepen végzett munka több és változatosabb önálló aktivitást kíván a hall-
gatóktól, új motivációs lehetőségeket és módszereket kínál az ismeretek megszerzésé-
re és átadására is, valamint lehetőséget ad a terepi munkában való jártasság és további 
készségek elsajátítására. A SJE Biológia Tanszéke a biológiatanárok gyakorlati képzé-
sén belül a botanika, a zoológia, illetve az antropológia tárgyakhoz egyaránt kapcsol 
terepgyakorlati képzést. A természetes életközösségek, az agrár-, illetve 
urbánökoszisztémák egyaránt jó lehetőségeket kínálnak a szünbiológiai jelenségek 
bemutatására az elméleti ismeretek megértéséhez. A fiatal intézményünk öt éve al-
kalmaz terepgyakorlati képzést, aminek keretében eddig elsősorban a földrajzi helyze-
tünkből adódó lokalitásokon valósította meg azt. Így a Duna és a Vág folyók ártéri 
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életközösségeiben, a Szigetközben, a Csallóközben, a Komárom-Esztergomi síkság 
homokpusztáin, a Vértes-hegységben, a vértesszőlősi előembertelep antropológiai 
bemutatóhelyén, a Kis-Kárpátokban, valamint Komárom városi élőhelyein. A tan-
termen kívüli képzés speciális lehetőségeit nyújtják a Komáromi Duna Menti Múze-
um, valamint a Nyitrai és Pozsonyi Botanikus kertek múzeumi, illetve élő gyűjtemé-
nyei is. 
 
Kulcsszavak: védett fajok, szünbiológiai jelenségek, önálló megfigyelés, terepi adatgyűjtés 
 

 
ROLE OF FIELD TRAINING OPPORTUNITIES IN THE EDUCATION 

OF BIOLOGY TEACHERS AT JÁNOS SELYE UNIVERSITY 
 

Summary 
Only the theory of supra-individual organizational levels of biology can be 

thought in classroom conditions. This is especially true for the presentation of pro-
tected plant and animal species and ecosystems. Field work requires more and more 
diverse independent activity of students and offer new motivational opportunities 
and methods for the acquisition and transfer of knowledge as well. Field training is 
offered in connection with botany, zoology and anthropology courses in the frame-
work of the practical education program of Biology Teachers at the Department of 
Biology, JSU. Natural communities, agricultural or urban ecosystems offer good pos-
sibilities for the presentation of ecological phenomena for the deeper understanding 
of theoretical knowledge. Our young institution employs field training for five years. 
In the framework of this program practical training was implemented mainly at sites 
associated somehow with our geographical locality, such as the ecosystems of the 
flood plains of the Danube and Vah rivers, Szigetköz, Csallóköz, sandy steppes of 
the Komárom-Esztergom plains, Vértes Mountains, the anthropological demonstra-
tion site of the prehistoric man of Vértesszőlős, the Little Carpathians, as well as the 
urban habitats of Komárno. Special opportunities of Outside the Classroom training 
is provided by Danube Region Museum of Komárno and also the archived and liv-
ing collections of the Botanical Garden in Nitra and Bratislava. 
 
Keywords: protected species, ecological phenomena, independent observation, field data collection  
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A SÓBÁNYÁSZAT FELSZÍNI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA 

AKNASZLATINA KÖRNYÉKÉN 
 

Tar Edina, Gönczy Sándor 
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 Összefoglaló 
Az aknaszlatinai (Ukrajna, Kárpátalja) sóbányát 2010-ben vízbetörés miatt 

végleg bezárták. A korábbi vízbeszivárgások és vízbetörések több évtizedig jelentet-
tek komoly problémát a sóbányászat számára, hiszen karsztosodási folyamatokat in-
dítottak el, melyek felszíni vetületei a 2000-es évek közepétől egyre nagyobb számban 
jelentek meg az egykori bányák területén. Jelen kutatásunkban azt vizsgáltuk, hogy a 
2012 és 2014 közötti időszakban hogyan változtak a felszíni beszakadások méretei. A 
két időpont adott volt, mivel ebből az intervallumból négy (2012. 03. 23. és 07. 04., 
valamint 2014. 06. 11. és 07. 05.) jó minőségű műholdkép érhető el a Google Earth 
internetes felületén. A mérésekből az alábbi fontosabb megállapítások vonhatók le: 
• a vizsgált időszakban a felszíni beszakadások területe jelentős mértékben nem 

változott (79719,5 m2 – 79950,2 m2). A tapasztalható 0,3% változás a szubjektivi-
tási hiba és a növényzet együttes hatásának tudható be, 

• a beszakadások száma drasztikusan csökkent. Míg a 2012. márciusi felvételen 
155 db tájsebet láthatunk, addig a 2014. júliusi időpontban már csak 75 db-ot 
tudtunk azonosítani. Ez részben annak köszönhető, hogy több beszakadás „ösz-
szeolvadt” (az Új-Lajos bánya felett 2012-ben öt víznyelő látható [legkisebb terü-
lete 80 m2, a legnagyobbé 16 480 m2], melyek 2014-re már egybeforrtak 
[32 721 m2]). A másik ok, hogy a kisebb beszakadásokat a növényzet az eltelt két 
év alatt birtokba vette. 

 
Kulcsszavak: Aknaszlatina, sókarszt 
 

 
INVESTIGATION OF SURFACE IMPACT OF SALT MINING 

AROUND SOLOTVYNO 
 

Summary 
The salt mine of Aknaszlatina (Transcarpathia, Ukraine) closed down in 

2010 due to water intrusion. Former water infiltration and inflows have been re-
ported in several decades and caused a major problem for salt mining. Intensive kar-
stification processes have been launched and the increasing numbers of surface pro-
jections appeared above the former mines from the mid-2000s. In this research we 
examined how the dimension of surface ruptures changed in the period between 
2012 and 2014. The two dates were given, because four (03. 23. 2012 and 04. 07., 
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then 06. 11. 2014 and 05. 07.) good-quality satellite imagery available on the web in-
terface of Google Earth in this interval. The following main conclusions can be 
drawn from the measurements:  
• The area of the surface ruptures did not changed significantly in the analyzed pe-

riod (79719.5 m2 – 79950.2 m2). The observed 0.3% variation due to combined 
effect of subjectivity and vegetation.  

• The numbers of ruptures drastically decreased. While 155 sink holes recorded on 
the March, 2012 image until we could identify only 75 holes on the July 2014 im-
age. This is partly due to merging of sinkholes. Five sinkhole visible (minimum 
area of 80 m2, and the largest 16 480 m2) above the Új-Lajos mine in 2012 which 
completely merged in 2014 (32 721 m2). The other reason is that a small ruptures 
were overlaid by vegetation cover in the past two years. 

 
Keywords: Solotvyno, saltkast 
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Összefoglaló 
A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (és elődje: Magyar Állami Földtani 

Intézet) irányítása alatt az elmúlt 25 év során több, különböző léptékű geokémiai 
térképezési munka folyt. A kisléptékű országos felvételt és a hegy- és 
dombvidékeinket érintő geokémiai térképezési munkákat több nemzetközi és számos 
kisebb (lokális, patak menti, hiánypótló) kutatás eredményei egészítik ki. 
Hordalékminták és ártéri üledékminták geokémiai adatainak értékelése alapján az 
Északi-középhegység területén az ország négy geokémiai nagytája közül kettő jelenik 
meg: (1) a „fő” geokémiai nagytáj, ahol a hordalékok elemtartalmait leginkább 
üledékföldtani jellegük (szemcseösszetételük) határozza meg; valamint (2) a „keleti” 
nagytáj, az Erdély és a Felvidék nehézipari és bányavidékei felől érkező vízfolyások 
árterei, ahol a közép-, illetve alacsony hőmérsékletű hidrotermális ércesedések fő- és 
kísérő elemei halmozódnak fel. 
Pozitív anomáliák jelzik a jelentősebb ércesedéseket és az antropogén 
tevékenységekkel (bányászat és ipar) összefüggő szennyezéseket. Kimutatható, hogy 
sok területen nem elsősorban a szennyeződés a probléma, hanem sokkal inkább a 
nyomelemhiány. 
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Kulcsszavak: geokémiai térképezés, geokémiai anomália, nyomelem, háttérérték, szennyeződés 
 

 
INTEGRATED PRESENTATION AND INTERPRETATION OF THE 
GEOCHEMICAL MAPPING OF THE NORTH HUNGARIAN MOUN-

TAINS 
 

Summary 
At the Geological and Geophysical Institute of Hungary (formerly: 

Geological Institute of Hungary) many low-to-high density geochemical surveys have 
been conducted in the last 25 years. Results of the low-density national geochemical 
mapping program and the survey of the mountainous-hilly regions are completed 
with those of international programs and several smaller (local, river, gap filler) 
surveys. 
According to the interpretation of geochemical data of stream sediments and 
floodplain sediments, two geochemical regions can be distinguished on the area of 
the North Hungarian Mountains: the "main" geochemical region, where the 
geochemical composition of the sediments mostly depends on grain size properties, 
and the "eastern" geochemical region, where the main and associated elements of the 
low-temperature hydrothermal mineralization are accumulated on the floodplains of 
large rivers coming from Transylvania and Upper Hungary. 
Positive anomalies contour ore deposits and anthropogenic pollutions (historical 
mining, industry). On many areas not element excesses are the real problem, but 
element deficiencies. 
 
Keywords: geochemical mapping, geochemical anomalies, trace elements, background level, pollution 
 
 

 
ÖKOLÓGIAI TERMESZTÉS HATÁSA MEGGYFAJTÁK 
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toth.csilla@nye.hu, krajnyak.edit@nye.hu, vagvolgyi.sandor@nye.hu 

 

Összefoglaló 
Összehasonlító levélanatómiai vizsgálatokat végeztünk annak érdekében, 

hogy megállapítsuk, egyes meggyfajták esetében az eltérő termesztési környezet, ag-
rotechnikai módszer mennyiben determinálja a jellemző levélanatómiai paraméterek 
(középér-, alsó- és felső levélepidermisz-vastagság, epidermiszsejtek sejtfalának lefu-
tása, sztómaszám, szivacsos parenchyma levélközépen belüli vastagsága, oszlopos 
klorenchyma vastagsága, sorszáma, sejt közötti járatok mérete) alakulását. Meggymin-
ták esetében megállapítható, hogy a vizsgált levélanatómiai paraméterek értékeinek 
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alakulására szignifikáns hatást gyakorolnak egyrészt a termőhelyi adottságok, más-
részt az alkalmazott agrotechnikai eljárások. Az alkalmazott agrotechnikai eljárások 
hatása felülírja a termőhelyi adottságok jellemző levélparaméterekre kifejtett hatását, 
hiszen termőhelyi adottságoktól függetlenül is, a biogazdálkodásból származó levél-
minták erősebb, masszívabb szöveti struktúrával jellemezhetőek. 
 
Kulcsszavak: meggyfajták, ökológiai termesztés, konvencionális gazdálkodás, mikroanatómia 
 

 
COMPARISON OF LEAF ANATOMY 

IN ORGANICALLY GROWN SOUR CHERRY TREES 
 

Summary 
We made comparative leaf anatomy examinations (thickness of leaf blade, 

thickness of cuticule and epidermis, extension of intercellular spaces, number of 
stomata per unit of surface) to determine the connection between various growing 
parameters, cultivation methods and microanatomical parameters of the sour cherry 
tree leaves. Only the cultivar characteristics affected the microanatomy parameters. 
In case of sour cherry the growing parameters and cultivation methods equally influ-
enced the leaf anatomy parameters. The thickness of leaf blade, epidermis, and pali-
sade parenchyma layer was higher in case of organic farming.  
This research was supported by EA_NORVEGALAP-BIOBEL09 project. 
 
Keywords: sour cherry, organic farming, conventional farming, leaf anatomy 
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Összefoglaló 
Sajnálatos tény, hogy a Szatmár-Beregi-sík jellemző tájfajtái lassan kiszorul-

tak a nagyobb gazdaságokból, csak a hagyományos művelési módokat alkalmazó, ki-
sebb gazdaságokban, kertekben maradtak fenn, pedig megőrzésüket a bennük rejlő, 
világfajtákkal szembeni előnyös tulajdonságaik indokolttá tennék: gazdag beltartalom, 
ízvilág, ellenálló képesség. Jellemzi őket a sokféleség, amely nagyobb védelmet bizto-
sít a betegségekkel, kórokozókkal szemben, ez pedig élelmiszer-biztonsági szem-
pontból jelentős tulajdonság. Alkalmasak az extenzív művelésre, biogazdálkodásra, 
alapanyagot jelenthetnek új fajták kinemesítéséhez. Művelésük ugyanakkor több 
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szakértelmet és élőmunkát kíván, hosszú távon ez akár a vidéki lakosság foglalkozta-
tási gondjainak megoldását is jelenthetné. Célunk a tájfajták, azok kultúrflóra-
sokféleség megőrzésben betöltött szerepének, beltartalmi értékeinek, in vitro élettani 
paramétereinek vizsgálata volt.  
 
Kulcsszavak: tájfajták, agrobiodiverzitás, ökológiai termesztés, beltartalmi értékek 
 

 
PRESEVATION OF DISAPPEARING LANDRACES 

IN VILLAGE GARDENS 
 

Summary 
The conservation of landraces due to their advantageous properties is very important 
task: rich nutrient content, flavor, resistance. They are characterized by a diversity 
that gives greater protection to disease pathogens against, and this is a significant at-
tribute of food safety. The landraces capable of extensive farming, organic farming, 
raw materials constitute a new species for breeding. Our goal to investigate the roles 
of landraces in agrobiodiversity, the nutrient content, and in vitro physiological pa-
rameters were. 
 
Keywords: landraces, agrobiodiversity, organic farming, nutrient content 
 
 

 
KISEMLŐSKÖZÖSSÉGEK ABUNDANCIÁJÁNAK ÉS DIVERZITÁSI 

PARAMÉTEREINEK KÜLÖNBSÉGE NATURA 2000 
ERDŐTERÜLETEKEN ÉS ÚJRAERDŐSÖDŐ HABITATOKBAN 

 
Tóth Dániel, Csicsek Gábor, Ortmann-né Ajkai Adrienne, 

Horváth Győző 
 

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6. 

tothdaniel0@gmail.com 
 

Összefoglaló 
A vizsgálati területek Dél-Dunántúlon, a Mecsek hegységben, Árpádtetőn ta-

lálhatók. Négy élőhelyfoltban dolgoztunk, melyek közül a két erdőterület átalakító 
üzemmódban kezelt (lékes felújítóvágás), Natura 2000 besorolású védett terület. A 
harmadik mintavételi hely egy 20 év alatti fiatalos állomány, a negyedik terület pedig 
egy sikertelen felújítás után visszamaradt füves élőhely. Mintaterületeinken összesen 
9 kisemlősfajt mutattunk ki 2015 során. A felmérések eredményei azt mutatták, hogy 
a Natura 2000 zárt erdők és az újraerdősödő területek között van különbség a fajösz-
szetételben és az egyes fajok gyakorisági viszonyaiban.  
Az általunk is kimutatott, mindössze 3-4 faj dominanciájával jellemzett kisemlős 
együttesek jelenléte a környező országok lombhullató hegyvidéki erdeire is jellemző. 
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Az erdőterületek esetén a sárganyakú erdeiegér, a közönséges erdeiegér és az 
erdeipocok volt a három karakterfaj. E három fajon kívül a pirók erdeiegeret fogtuk 
meg nagyobb egyedszámmal mindegyik területen, azonban a faj a fiatalos felújítás te-
rületén volt jelen a legmagasabb relatív arányban. 
Az eredmények alátámasztották azt a feltételezést, hogy az erdőművelés hatására 
megváltozott erdőképre az egyes kisemlősfajok eltérő választ adnak, amely azonban 
segíthetik a fajok térbeli szegregációját. Adataink alapján az erdőszerkezeti különbsé-
geknek jelentős hatása van az ott élő kisemlősközösségek fajösszetételére, relatív 
abundanciaviszonyaira és élőhelyválasztására. Az élőhelyválasztás, illetve a különböző 
mikroélőhelyfoltokhoz történő kötődés vizsgálatát a csapdahálókon belüli vegetáció 
részletesebb elemzése alapján tervezzük elvégezni. 
 
Kulcsszavak: Natura 2000, újraerdősödő terület, kisemlős, fajösszetétel, abundancia 

 
 

DIFFERENCE OF ABUNDANCE AND DIVERSITY PARAMETERS OF 
SMALL MAMMAL COMMUNITIES IN NATURA 2000 FORESTS AND 

REFORESTATION HABITATS 
 

Summary 
The four sampling plots were in Central Mecsek in the southern part of 

Hungary. The first two sampling areas were in a Natura 2000 forest and a continuous 
cover management (group felling) is realized in this forest. The third plot is in a 20 
years old reforestation area and the last sampling plot is in a grassy habitat which re-
mains after an unsuccessful reforestation attempt. 9 small mammal species were de-
tected in sampling areas in 2015. The results show that there is difference between 
the Natura 2000 forest and the reforestation areas in case of the species composition 
of small mammal communities and the abundance of each species. 
The small mammal communities in the investigation area were characterized by 3-4 
dominant rodent species. In the forest the character species were the yellow-necked 
mouse, the wood mouse and the bank vole. In addition to these three species the 
striped field mouse was detected with higher abundance in all of the sampling plots 
however this species had the highest relative abundance in the reforestation area. 
The results confirmed our hypothesis that the small mammal species show a differ-
ent response to the changed forest structure affected by forest management. How-
ever this change could help the spatial segregation of small mammals. Based on the 
results the difference of the forest structure had significant impact to the species 
composition, the relative abundance and the habitat selection of small mammal 
communities. We are planning to examine the fidelity to different microhabitat 
patches and the habitat selection based on the more detailed analysis of vegetation 
structure of our trapping grid. 
 
Keywords: Natura 2000, reforestation area, small mammal, species composition, abundance 
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FŰZHAMU ÉS KARBAMID HATÁSA A KOSÁRFONÓ FŰZ 

(Salix triandra x viminalis ’INGER’) LEVELEINEK  
ELEMFELVÉTELÉRE 

 
Uri Zsuzsanna, Simon László, Vincze György, Vígh Szabolcs, 

Irinyiné Oláh Katalin, Szabó Béla 
 

Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézet 
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b 

uri.zsuzsanna@nye.hu 
 

Összefoglaló 
Kutatómunkánk során 2011-ben beállított szabadföldi kisparcellás tartamkí-

sérletben tanulmányoztuk, hogy a karbamid műtrágya (100 kg/ha), illetve a kosárfo-
nó fűz elégetésével nyert fűzhamu (600 kg/ha) és karbamid (100 kg/ha) kombináció-
ja a talajba juttatva miként hatnak az energianövényként termesztett fűz (Salix triandra 
x viminalis ’Inger’) leveleinek tápelem- és toxikuselem-felvételére. A fűzhamu kijutta-
tására 2013 májusában, a karbamid-fejtrágyázásra 2014 májusában került sor. Megál-
lapítottuk, hogy a talajba kijuttatott karbamid és a fűzhamu-karbamid együttes alkal-
mazása a kontrollnál nagyobb nitrogénkoncentrációt eredményeztek a 2014 júliusá-
ban betakarított fűzlevelekben. Az esszenciális makro- és mezoelemek felvételét 
vizsgálva a kezelt kultúrákban a foszfortartalom kisebb volt, mint a kontrollban, a 
kalcium- és magnéziumfelvétel esetében viszont kisebb mértékű emelkedést tapasz-
taltunk a kontrollhoz képest. Az esszenciális mikroelemeket (Fe, Cu, Mn, Zn) illetően 
a kezelések szignifikánsan nem befolyásolták a fűzlevelek fajlagos elemfelvételét. A 
fűzlevelek toxikuselem-akkumulációját (As, Ba, Cd, Pb) megvizsgálva megállapítot-
tuk, hogy a talajba kijuttatott karbamidból és fűzhamuból nem került be kimutatható 
mennyiségben As és Pb a fűzlevelekbe. A Ba és a Cd koncentrációja a karbamiddal 
kezelt kultúrában kisebb volt a kontrollhoz viszonyítva, míg a kombinált kezelést ka-
pott kultúrákban nagyobb értékeket mértünk a kontrollhoz képest. Köszönjük a Nit-
rogénművek Vegyipari Zrt. (Pétfürdő) anyagi támogatását. 
 
Kulcsszavak: energiafűz, fűzhamu, karbamid, elemfelvétel 
 

 
IMPACTS OF WILLOW ASH AND UREA 

ON THE UPTAKE OF ELEMENTS IN WILLOW 
(Salix triandra x viminalis ’INGER’) LEAVES 

 
Summary 

An open-field long term small plot experiment was set up during 2011 in 
Nyíregyháza, Hungary with Salix triandra x viminalis ’Inger’ (grown as an energy crop). 
The experimental brown forest was treated with 100 kg/ha urea (in May 2013) or 
600 kg/ha willow ash and 100 kg/ha urea combination (in May 2014) in 4 replica-
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tions to study their impacts on the uptake of macro- and microelements, and accu-
mulation of toxic elements in the willow leaves. Leaves were harvested during July 
2014. It was found that the urea and the combined treatment enhanced the N con-
centration of leaves. The concentration of P was lower in all treated cultures as com-
pared to the control. The Ca and Mg uptake was found to be higher than the control. 
The treatments have not influenced the essential micronutrient (Fe, Cu, Mn, Zn) up-
take of willow leaves. Examining the toxic element (As, Ba, Cd, Pb) accumulation of 
willow leaves we found that no detectable amounts of As and Pb were transported to 
the willow leaves from urea or willow ash. The concentration of Ba and Cd were 
lower in the culture treated with urea, as compared to the control. The Ba and Cd 
concentrations measured in the combined treatment were higher than in the control. 
Our research was sponsored by Nitrogénművek Vegyipari Zrt. (Pétfürdő, Hungary). 
 
Keywords: energy willow, willow ash, urea, nutrient uptake 
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Összefoglaló 

2012–2015 közötti években újabb mikofil gombákat identifikáltunk a Bátor-
ligeti-őslápban és a Fényi-erdőben. A felvételezések során tipikus „mikofilgomba-
felvételezési módszereket” nem dolgoztunk ki, hanem a nagy testű gombák felvétele-
zésekor rögzítettük a gombaparazita fajok jelenlétét, tehát „véletlenszerű” azonosítási 
és tényfeltáró adatrögzítést végeztünk. Eredményeink újabb 10 mikofil gombafaj bá-
torligeti jelenlétét tanúsítják, s számuk – reményeink szerint, a további kutatásokkal – 
még tovább növekszik. E mikoparaziták 17 nagygombafajt betegítettek meg. Az 
utóbbi négy évben talált mikofil gombák 6 nemzetséget reprezentálnak. A fertőzött 
nagy testű gombákról olyan gombaparazita gombák kerültek elő, mint az Ampelomyces 
quisqualis Ces., a Gliocladium roseum Bainer, a Trichoderma viride Pers. ex Fries (perf.: 
Hypocrea aureoviridis Plowr. & Cooke ), a Bisporella citrina (Batsch) Korf & S. E. Carp., a 
Chaetosphaeria myriocarpa (Fr.) C. Booth, valamint a Hypocrea nemzetségből a H. 
aurantius (Pers. per S. F. Gray) Tul., a H. sulphurea (Schweinitz) Sacc., a H. pallida Ellis 
& Everh. és a Hypomyces chrysospermus Berk. & Br. 

 
Kulcsszavak: Bátorliget, mikofil gomba, Hypocrea sp., makrogomba, fajlista 
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MYCOPHILOUS FUNGI ON THE BÁTORLIGET NATURE RESERVES 

(HUNGARY) 
 

Summary 
Between 2012-2015 we have completed the identification some mycophilous 

fungi at the Bátorliget Nature Reserves and Fényi forest. We made an invertipation 
wing the method of macrofungues. As a result of our scientific study 10 new myco-
philous fungi went to description. They new mycophilous fungi haven infected 17 
macrofungi species. The new mycophilous fungi represent 6 genus. The important 
species infected by mycophilous fungi the following: Ampelomyces quisqualis Ces., a 
Gliocladium roseum Bainer, a Trichoderma viride Pers. ex Fries (perf.: Hypocrea aureoviridis 
Plowr. & Cooke), a Bisporella citrina (Batsch) Korf & S. E. Carp., a Chaetosphaeria myrio-
carpa (Fr.) C. Booth, valamint a Hypocrea nemzetségből a H. aurantius (Pers. per S. F. 
Gray) Tul., a H. sulphurea (Schweinitz) Sacc., a H. pallida Ellis & Everh. és a Hypomyces 
chrysospermus Berk. & Br. 
 
Keywords: Bátorliget, mycophilous fungi, Hypocrea sp., macrofungi, list of varieties 
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Összefoglaló 
Szántóföldi tápanyag-utánpótlási kísérletet állítottunk be 2015-ben 

kovárványos barna erdőtalajon P37N01 szemeskukorica-hibriddel. A talajvizsgálati 
eredményeket figyelembe véve került a szükséges foszfor- és káliumszint meghatáro-
zásra. A foszfor és kálium kijuttatására a szokásos, szántást megelőző időponttól elté-
rően, tavasszal került sor. Vetés előtt a magágyba 250 kg/ha Genezis NPK (4:17:30) 
műtrágyát szórtunk ki. Foszforból 42,5 kg/ha, káliumból 75 kg/ha fajlagos ható-
anyag-mennyiség került ki a kísérleti területre. A kísérletekhez kétféle nitrogén mű-
trágyát (Nitrosol 30% N és Pétisó 27% N) használtuk fel. A nitrogén-hatóanyagból 
öt kezelés esetén 130 kg/ha-t és egy kezelés esetén 165 kg/ha-t juttattunk ki. Három 
kezelés esetén a Nitrosol 130 kg/ha N dózisához adalékanyagokat is adtunk: Alginit 
10 l/ha, Dudarit 10 l/ha és Dudarit 10 l/ha + Alginit 10 l/ha mennyiségben. A táp-
elem-felvétel vizsgálatára irányuló levélmintavétel a virágzás vége fenofázisban, majd 
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a kukoricacsövek mintavétele a teljes érés fenofázisban történt. Méréseink alapján 
megállapítottuk, hogy az egyes kezeléseket egymáshoz viszonyítva a kukoricalevelek-
ben a legnagyobb értéket a nitrogénfelvétel esetében a Nitrosol 130 kezelés eredmé-
nyezte; a foszforfelvétel a Nitrosol+Alginit+Dudarittal való kezelésnél volt a legma-
gasabb; a káliumfelvétel a Nitrosol+Dudarit esetében a legnagyobb; a kalciumfelvétel 
és a magnéziumfelvétel a Nitrosol 165 kezelésnél, a vas- és a kénfelvétel pedig a 
Nitrosol 130 kezelésnél volt a legnagyobb. A levelek esszenciális mikroelem-felvételét 
illetően a B a Nitrosol 165; a Cu és a Mn a Nitrosol 130; a Mo a 
Nitrosol+Alginit+Dudarit és a Zn-felvétel a Nitrosol+Alginit kezelésnél mutatta a 
legmagasabb értéket. Köszönjük a Nitrogénművek Vegyipari Zrt. (Pétfürdő) anyagi 
támogatását.  
 
Kulcsszavak: kukorica, N-műtrágya, Dudarit, tápelem-felvétel, mikroelemek  

 
 

FERTILIZATION OF MAIZE WITH ENVIRONMENTALLY 
FRIENDLY DUDARIT 

 
Summary 

Large-plot fertilization experiment was set up with P37N01 hybrid corn dur-
ing 2015 on brown forest soil type. On the basis of the results of soil testing was de-
termined the necessary level of phosphorus (42.5 kg/ha) and potassium (75 kg/ha) 
resupply. During spring 250 kg/ha Genezis NPK (4:17:30) fertilizer was applied into 
the seedbed before planting. We used two various nitrogen fertilizers (Nitrosol 
30 % N and Pétisó 27% N). Five various treatments were conducted with 130 kg/ha, 
and one with 165 kg/ha specific amount of nitrogen active ingredient. At three 
treatments the Nitrosol 130 kg/ha was applied altogether with additives: Alginit 
10 L/ha, Dudarit 10 L/ha and Dudarit 10 L/ha+Alginit 10 L/ha. Plant sampling 
was conducted at 2 phenophases; leaves were collected at the end of flowering, while 
corn cobs were sampled at full ripening. It was found, that the nitrogen uptake in the 
leaves was highest at Nitrosol 130 treatment; the phosphorus uptake was the highest 
at Nitrosol+Alginit+Dudarit treatment; the potassium uptake was the highest at Ni-
trosol+Dudarit treatment; the highest calcium and magnesium concentration were 
observed at Nitrosol 165 treatment, and the iron and sulphur uptake was maximal at 
Nitrosol 130 treated culture. The highest boron concentration in leaves was observed 
at Nitrosol 165 treatment; the copper and manganese concentration was the highest 
at Nitrosol 130 treatment; the molybdenum at Nitrosol+Alginit+Dudarit treatment, 
while zinc uptake was the highest at Nitrosol+Alginit culture. Our research was 
sponsored by Nitrogénművek Vegyipari Zrt. (Pétfürdő, Hungary). 
 
Keywords: maize, N-fertilizers, Dudarit, mineral nutrient uptake, microelement uptake 
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Összefoglaló 
Szabadföldi kisparcellás tartamkísérletben 2011 óta tanulmányozzuk talajada-

lékok hatását az energianövényként termesztett kosárfonó fűz (Salix triandra x 
viminalis, cv. Inger) tápelem- és toxikuselem-felvételére. Az adalékot (a Nyíregyházán 
szelektíven gyűjtött szerves hulladékokból komposztálással előállított települési 
biokomposzt – BK) 2011 áprilisában és 2013 májusában, a műtrágyákat (Nitrogén-
művek Vegyipari Zrt. által előállított, nitrogéntartalmú fejtrágyák: ammónium-nitrát – 
AN, és 2014-től karbamid vagy urea – U) pedig évente, az adott év május-júniusában 
juttattuk ki a talajba. A levélmintákat 2014 júliusában vettük a kísérleti fűzkultúrák-
ból. A levélanalízis alapján a felvett nitrogén mennyiségében nincs szignifikáns eltérés 
a kezelések függvényében. Az AN-tal kezelt parcella levélmintáiban valamennyi esz-
szenciális elem koncentrációja jelentősen alacsonyabbnak adódott a kontrollminták 
értékeihez képest. A Ca, Mg, Fe és Mn esetében a csökkenés kisebb mértékű (11–
17% közötti), míg a P, K, Cu és a Zn esetén a változás mértéke (25–46%) jelentős. 
Szignifikáns eltérést találtunk a P, K, Mg és a Cu esetében. Szintén kisebb mértékű 
csökkenést tapasztaltunk az U-val kezelt mintákban P, K, Cu és Zn esetén (24, 13, 25 
és 20%). Szignifikáns eltérések a P, K és a Cu esetében adódtak. A Ca, Mg és Fe 
koncentrációi a kontrollal megegyeztek, míg a Mn-koncentráció emelkedése (29%) 
nem volt szignifikáns. Az BK+U kombináció esetén mért elemkoncentrációk a kont-
rollhoz legközelebb álló értékeket mutatták a P, K, Cu és Zn koncentrációit illetően. 
A Ca és a Mg esetében a kontrollt is meghaladó (22% és 17%), a Mg esetében szigni-
fikáns növekedést jelző koncentrációkat kaptunk. A négy toxikus elemből (As, Ba, 
Cd, Pb) csak a Ba és a Cd jelentéktelen mennyiségei voltak kimutathatók a levélmin-
tákban. Mindez arra utal, hogy a talajadalékokból nem kerülnek át olyan toxikus ele-
mek a biomassza-erőművekben elégetendő faanyagba, melyek a hamuban feldúsul-
nának, és a hamu későbbi kezelése, talajba történő visszajuttatása során környezetvé-
delmi problémát okoznának. 
A kutatást a Nitrogénművek Vegyipari Zrt. (Pétfürdő, Magyarország) támogatta. 
 
Kulcsszavak: energiafűz, ammónium-nitrát, karbamid, biokomposzt, elemfelvétel 
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IMPACTS OF MUNICIPAL BIOCOMPOST, AMMONIUM NITRATE, 

AND UREA ON THE ELEMENTAL COMPOSITION OF THE LEAVES 
OF ENERGY WILLOW (Salix sp.) 

 
Summary 

The effects of soil amendments on willow (Salix triandra x Salix viminalis 
’Inger’), grown as an energy crop have been studied from 2011, in an open-field 
small plot long-term experiment. The essential macro- meso- and microelement up-
take as well as toxic metal accumulation were followed. The municipal biocompost 
(MBC) was applied two times (April 2011, May 2013), while artificial fertilizers, am-
monium nitrate (AN), and urea (U) were applied yearly (AN: 2011-2013; U: 2014), 
during May or June as top-dressings. In our study presented, a municipal biocom-
post+urea combination (MBC+U) was also applied. During July 2014 leaf samples 
were collected from willow cultures. The treatments did not significantly affect the 
nitrogen content. In samples from plots treated by AN, all essential macro-, meso- 
and microelements showed the lowest concentration values comparing to any other 
treatments. The rates of decrease in case of Ca, Mg, Fe and Mn were moderate (11 -
 17%) while the lowering in the content of P, K, Cu and Zn were remarkable (25-
46%). Significant decreases were found out in cases of P, K, Mg and Cu. Also lower 
concentrations of P, K, Cu, and Zn were detected to control values (24, 13, 25 és 
20%), following U application. The effects were significant in cases of P, K and Cu. 
The amounts of Ca, Mg and Fe were not affected. The Mn, showed a 29% increase 
comparing to control. The concentrations of the elements after the MBC+U treat-
ment mainly were unchanged comparing to control, but higher than in U treatment. 
The Ca and Mg contents were higher (22% and 17%) than control values. Among 
four toxic elements (As, Ba, Cd and Pb) investigated, only Ba and Cd were above the 
detection limit. Their concentrations were negligible. It can be presumed, that from 
applied soil additives or artificial fertilizers the hazard of toxic element accumulation 
in energy willow is negligible, which is advantageous if we suppose that after incin-
eration of woody biomass the ash is recycled to the soil.  
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